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املقدمة :
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد، فقد سعدت كثيرا بعد أن كلفت من قبــل 
اإلسالمي،  التاريخ  بمواقع  العناية  برنامـــج  في  ممثلة  الوطني  والتراث  للسياحة  العامة   الهيئة 
بتاريخ 1437/3/12هـ بدراسة بئر التفلة بعسفان وتوثيقها تاريخيا وأثريا، وهذا الموقع معروف 
بمكانته التاريخية والدينية على خارطة السيرة النبوية، أما الباحث فقد تعرف على أثرية المكان 
قبل ذلك ضمن زيارات سياحية سابقة بطريق الحج الشامي )الدرب السلطاني( ولكنها بقيت 
سياحية في مضمونها فقط ولم تتجاوز حد التوثيق والدراسة األثرية والتاريخية، وهي كما نعلم 
من واقع أخبار السيرة النبوية ومدونات المؤرخين جزء من تاريخنا اإلسالمي المرتبط بسيرة     

المصطفى �، وهذا ما أسعدني كثيراً وحفزني للمتابعة)1(.
بدأ الباحث بجمع بعض النصوص التاريخية المتعلقة بعسفان وآبارها من خالل كتب السير 
والمغازي والتواريخ والمعاجم والرحالت، وبعد فحصها والتثبت منها وترتيبها وتحليلها وتصنيفها 
تاريخياً ومكانياً تمت الزيارة األولى لعسفان ميدانياً صباح يوم الثالثاء الموافق 1437/4/9هـ )2(، 

األثرية  بالصور عندما كانت تحتفظ بمعظم طبيعتها  آثارها  بالجديدة فقد سبق وأن وثقنا بعض من  المنطقة  لم تكن هذه   )1(
والجيولوجية، فاسترجعت ما بخزانتي الرقمية من صور قديمة لهذه البئر وما حولها، فوجدنا أن الزيارة األولى تعود لعام 
المالحظات  وتشتمل على بعض  اليسيرة  الكتابية  الهوامش  الصور بعض  لعام 1429هـ. وعلى هذه  الثانية  ،وتعود  1427هـ 
األثرية وهي ال تزيد على أن تكون مجرد مدونات سياحية، وبعد مقارنة هاتين الزيارتين مع بعضهما لم أجد فارقا كبيرا في 
المظهر العام لبئر التفلة وما حولها سوى أن شاهدت في الزيارة الثانية بترا سميكة داخل السور عليها وسم الهيئة العليا 
آمنة من  بأنها أصبحت  كبير  بارتياح  العسفانية وما حولها فشعرنا  المحطة  ثبتت على أطراف  الوطني،  والتراث  للسياحة 

التعدي ،على الرغم من بعض التشويهات الخطية بالدهانات وبعض المخلفات التي مستها.
)2( أما بعد الزيارة األولى لمحطة عسفان بعد التكليف فقد وجدنا تغيرا شامال قد مس المحطة العسفانية بكاملها وما حولها 
من حوانيت وآثار وطبيعة مكانية ومواد أرضية حيث جرى بناء فناء مستطيل الشكل بارتفاع يزيد عن 2م حول بئر التفلة 
وبأطرافه بعض الحجرات، ثم وجدنا هناك تنظيفا للطبيعة األرضية المجاورة للبئر، مع ترميم لمدخل إحدى اآلبار المسماة 
)بئر الجنانية( وهي مجاورة لبئر التفلة وهذه األنشطة تشير بوضوح لعمل حكومي قد مس هذه المحطة العسفانية خاصة=  
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وأجرى الباحث فيها ألول مرة مسحاً أثرياً شاماًل للمحطة العسفانية وبئرها )التفلة( وما حولها 
من آثار ثابتة ومنقولة)1( وتم أخذ مقاسات وأبعاد اآلثار الثابتة داخل أسوار المحطة المسّيجة 
كبئر التفلة وبقية اآلبار األخرى المجاورة للبئر وسوق عسفان وحوانيته... موثقين ذلك بالصور 
لجميع تلك اآلثار ولم ننشغل باآلثار المنقولة مثل الملتقطات السطحية رغم أهميتها وتركناها 
التواصل مع مدير بلدية عسفان كونها  الزيارة تم  الزيارة، وفي هذه  لزيارة قادمة وفق برنامج 

الجهة الحكومية األقوى صلة بهذه البئر وما حولها من آثار.
الثانية فكانت في يوم الثالثاء الموافق 1437/6/20هـ وكان الهدف منها تقييم  أما الزيارة 
الزيارة السابقة والتأكد من هوية اآلثار الثابتة وعالقتها ببعض مع جمع نماذج من الملتقطات 

السطحية المتوفرة.)2(
وكان  عسفان  مركز  أطراف  وشملت  1437/6/22هـ  الخميس  يوم  الثالثة  الزيارة  جاءت  ثم 

= سوقها وما حوله، وبعد معاينة الموقع بشكل شامل من آبار وآثار ثابتة أفادني مرافقي، فواز الدهاس أستاذ التاريخ بجامعة 
أم القرى ببعض المالحظات الهامة جدا والقيمة كتحديد هوية الحوانيت المحيطة بالبئر وما حولها ومقاربته لتاريخ إنشائها 
وطريقة بنائها ومقاساتها، ثم وجدنا بئرين أثريتين مجاورتين لبئر التفلة ذكرنا منها الجنانية وأخرى رمزنا لها بالرقم )2(، 
ولكل بئرمالمحها ونمطها اإلنشائي الخاص مع تشابه في الطي البنائي لحوائط البئرين مما يوحي بتقارب فترة إنشائهما وهو 
العصر العثماني )على وجه التقريب( وهو ما وافقني عليه فواز الدهاس، وتمكنا من أخذ مقاساتهما وأعماقهما، كما لمحنا 
بئرين مغطاتين جيدا، لم نستبن قيمها األثرية ورمزنا لها بالرمزين )4،3( أما السوق المجاورة للبئر فقد حزها التغيير حزا 
مباشرا، فقد جرى تنظيف السوق من المخلفات التي كانت تحيط به وتغيرت مالمحها المكانية تماما، مع بقاء بضعة حوانيت 
منزوعة السقوف وهشة الجدران. كما تم تصميم حانوتين مجاورين للسوق أخذا الطابع األثري كي يكونا نموذجين لحالة 

الحوانيت األثرية عند تنفيذ نسخة مشابهة للسوق مستقبال.
)1( بعد فحص مجلة أطالل تبين لي أن برنامج المسح األثري الشامل ألراضي المملكة العربية السعودية عام 1980 وهو التقرير 
المبدئي عن مسح المنطقة الغربية والمنشور بمجلة أطالل العدد الخامس عام 1401هـ 1981م لم يشمل عسفان. ولم أجد 
أي دراسة أثرية تناولت هذه المحطة بمجلة أطالل، وهذه أول دراسة رسمية أثرية لهذه المحطة وأول مسح أثري للموقع 

ولعلنا نمهد الطريق أمام دراسات مستقبلية أوسع في مضمونها.
)2( تم اعتماد الترقيم )س( مع الرقم الحسابي التسلسلي للملتقطات السطحية بعسفان، ومثال ذلك )س - 1( )س- 2( 
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بديل،  أو طريق آخر  ثابتة تتصل بمحطة عسفان  آثار  إذا كانت هناك  الغرض منها معرفة ما 
الحج  طريق  على  الواقعة  المحطات  وبقية  وأمج  بين عسفان  الرابط  القديم  الطريق  واتخذنا 
الشامي، وتمكنا من رؤية بعض المواقع التاريخية الهامة ذات الصلة بعسفان واكتفينا بالمحيط 
الجغرافي المقارب لعسفان. وبعد هذه الزيارات الثالث تجمعت لدى الباحث مادة تاريخية وأثرية 

جيدة جعلت من الممكن كتابة دراسة متوافقة مع المتوفر من هذه المواد .
أهداف البحث:

1- دراسة بئر التفلة دراسة تاريخية وأثرية توثيقية.
2- فحص الروايات التاريخية الدينية المتعلقة ببئر التفلة وتدقيقها.

الملتقطات  من  عينات  جمع  بالبئرمع  المحيطة  الثابتة  اآلثار  جميع  وتسجيل  حصر   -3
السطحية.

4- وضع تصور مبدئي لكيفية االستفادة من قيمتها الثقافية والسياحية.
الدراسات السابقة:

كان البد من معرفة الدراسات السابقة عن عسفان وبئر التفلة، وكنا نتوقع كثيراً من الدراسات 
التاريخية حولها، ولكن ما حدث عكس التوقع، فبالرغم من أهميتها التاريخية واألثرية إال أنها لم 
تحظ من التوثيق األثري بما يتناسب مع حجم ما تتمتع به من قيمة تاريخية ومواصفات أثرية، 

ولم أجد سوى دراستين تاريخيتين تناولتا عسفان وبئرها )التفلة( نشرتا بمجلة العرب وهي:
الدراسة األولى: تحت عنوان »أشهر أودية الحجاز« مجلة العرب، ج5 س 7، شهر ذي القعدة 
1392هـ. لعاتق بن غيث البالدي. وهي ضمن سلسلة حلقات تناولت األماكن التاريخية واألثرية 
بالحجاز سواء كانت إسالمية أو غير ذلك، واستعرض فيها البالدي قدراً من تاريخ عسفان من 
خالل المؤلفات التراثية كالبكري والحموي، كما تناول حاضرها بشئ من التفصيل واستعرض 
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ذكر آبارها وخص بالذكر بئر التفلة وعدها من أهم المواقع األثرية كما تناول بعض من أوصافها 
إنشائيا، معتمداً على الزيارة الميدانية والمشاهدة الواقعية مما عزز كثيراً بنية البحث كما وقف 
على األماكن التاريخية المجاورة، ووضح مواقعها وضبط مسمياتها من أفواه أهلها، ثم قدم نقداً 

جيداً لبعض الروايات التاريخية المتعلقة بعسفان وأماكنها، وهذا ما يميز دراسته.
الدراسة الثانية: تحت عنوان »بئر عسفان وبئر الحديبية »بمجلة العرب، ج3 و4، س 19 شوال، 

1404هـ ص168، لحمد الجاسر. 
وتركزت بشكل كبير حول بئر التفلة، وهل تفل النبي � فيها؟ وبذل الجاسر جهداً كبيراً في 
التحقق من هذا الفعل وفحص الروايات التاريخية مع رصد وتوثيق ألصحابها، وتناول عسفان 
بشكل منهجي مع توثيق عدد من المصادر وأعطى الرحالت الحجازية )المكية( حيزاً جيداً ولفت 
االنتباه ألهميتها في مجال الدراسات التاريخية واألثرية. لكنه لم يشر لزيارتها. ونفهم من ذلك 
أنه لم يزر عسفان أو بئرها وقصر معلوماته على مدونات المصادر التاريخية وجمع بينهما وقدم 

تحلياًل جيدا للروايات التاريخية ورتب تسلسلها وضبط تخريجها.
والدراستان تتكامالن في تقديم صورة تاريخية لعسفان وبئر التفلة وال شك أننا قد استفدنا 
الوصف  تجاوزهما  الدراستين  على  ويؤخذ  مجالهما.  في  وثيقتان  وتبقى  لها  وأحلنا  منها  كثيراً 
كما  بينهما،  المسافة  تقارب  رغم  التفلة  لبئر  المجاورة  اآلبار  مثل  ومحيطها  التفلة  لبئر  األثري 
أغفلتا السوق المجاور للبئر رغم بروزه بهيئته األثرية الالفتة للرائي وتردده بين النصوص التاريخية 
خاصة في الرحالت، وكذلك أساسات المباني المتبقية، ومن المؤكد أنه في زمن تنفيذ الدراستين 

كانت المحطة العسفانية مع جميع آثارها تحتفظ بكثير من مالمحها األثرية والتاريخية.
على أننا نجد دراسة ثالثة تناولت عسفان كمنزلة من منازل الحج، لصالح العلي ونشرت بمجلة 
الدارة العدد األول من عام 1397هـ تحت عنوان »منازل الطريق بين مكة والمدينة »وهي دراسة 
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تاريخية شاملة لمحطات الحج ومنازل الحجاج وبعض المواقع التاريخية بين مكة والمدينة على 
طول طريق الحج الشامي، ولم تنفرد بعسفان والتفلة لذا لم نجد لهما مساحة بسبب الشمولية 
في سياق  دوماً  تذكر  أنها  رغم  والتفلة  من حضور عسفان  كثيراً  المكاني مما قلص  والتزاحم 
منازل الحج، ولكن إفراد عسفان بتوثيق تاريخي ضمن سياقات المواقع التاريخية جعلنا نتنبه لها 

ونعدها ضمن الدراسات التاريخية السابقة وأفادتنا في الجانب التاريخي لعسفان.
أما في المجال السياحي فقد نفذت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تقريراً سياحياً 
في شهر شعبان من عام 1423هـ ضمن جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الخاص 
بتقييم المواقع القابلة للتطويرالسياحي بمنطقة مكة المكرمة وتوثيقها سياحياً، وعليه فقد زار 
الفريق موقعين أثريين مجاورين لعسفان وهما ريع الثنية )مدرج عثمان( وقلعة عسفان، ولم تمس 
هذه الدراسة بئر التفلة وما حولها من آثار، كما لم تشتمل على تقرير أثري أو تاريخي يخص 
السياحي  البعد  من  قدراً  أضافت  ولعلها  فقط،  الموقعين  يخص  تقرير وصفي  وإنما  عسفان، 

لعسفان .
وقد اتبعنا في هذه الدراسة المسح الميداني الشامل لمحطة عسفان وما تحتويه من آثار 
وتوثيق ذلك بالصور الفوتغرافية، وتدوين المالحظات وتسجيلها وأخذ المقاسات واألبعاد لآلثار 
كما  بالموقع،  بعضها  تصوير  تم  األشكال  مختلفة  فخارية  عينات  جمعنا  ثم  الثابتة،  المعمارية 
اعتمدنا البحث المكتبي في المصادر التاريخية التراثية أوالمعاصرة، وما تشتمل عليه من أخبار 

وأوصاف أفادتنا بال شك كثيراً .
المكرمة  المياه بمنطقة مكة  به مديرية  الذي أمدتنا  الهندسي اإلنشائي  بالرسم  ثم استعنا 
وتحت  البئر  هذه  عن  المسؤولة  الجهة  باعتبارها  والكهرباء(  المياه  وزارة  تتبع  كانت  )عندما 

تصرفها إبان فترة الزيارة .
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نطاق الدراسة اجلغرايف:
يرتكز نطاق الدراسة عن محطة عسفان، وما تشتمل عليه من آثار تاريخية، مثل بئر التفلة 
وما حولها من بقايا منشآت أثرية كسوق عسفان وبقية اآلبار المحصورة في نطاق المحطة، ولم 

يتجاوز الباحث أكثر من ذلك إال في حدود ما نراه يفيد البحث.
محتوى الدراسة:

وتاريخياً  جغرافياً  عسفان  موقع  يتناول  األول  الفصل  فصول،  ثالثة  على  الدراسة  تشتمل 
موضحين فيه طبيعتها الجيولوجية والبيئية ومناخها ثم التطرق لمصادر المياه ولم نغفل تاريخها 
ومدلول تسميتها مع اإلشارة لوضعيتها قبل اإلسالم وبعده ثم التعريج على تاريخها خالل عصر 
أما  الحديث،  العصر  ثم  المتقدم  اإلسالمي  والعصر  المبكر  اإلسالمي  والعصر  اإلسالم  صدر 
المصادر  من خالل  وتاريخها  التفلة  بئر  بدراسة  وبدأناه  آلثار عسفان  فيتطرق  الثاني   الفصل 
أو المراجع مع الوصف المعماري ثم ناقش الباحث رواية تفل النبي � في هذه البئر كما تحدثنا 
عن استخدامات البئر عبر العصور وحالتها الراهنة وملكيتها، ولم تكن بئر التفلة لوحدها تتمتع 
بالتميز األثري بل شاركتها أربعة آبار أخرى كان لزاما علينا التعريج عليها والتعرف على أثريتها 
نالت اثنتان منها وصفاً أثرياً موجزاً في حين تعذر على الباحث الوصف األثري المتكامل للبئرين 
األخريين، بسبب تغطيتها بإحكام، وبجانب بئر التفلة سوق عسفان الذي ظل شاهداً على حركتها 
التجارية فتناولناه أثرياً وتاريخياً، أما قلعتها فهي األخرى جديرة بأن نذكرها ونتعرف عليها في 
هذا الفصل مع الدرب التجاري باعتبارهما معالم سياحية مهمة، ولم تخل محطة عسفان من 

بعض الملتقطات الفخارية واستطعنا أن نجمع منها عينات وصفناها وصفاً عاماً .
ولجأنا للمقارنة بين الصور القديمة المتوفرة منذ عام 1427هـ والحديثة لهذا العام 1437هـ 
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في محاولة منا للوصول إلى رؤية أثرية تقارب ما كانت عليه بئر التفلة وبقية آثارها قبل أن تشهد 
التغيرات األخيرة وهذه الصور أفادتنا كثيراً وقربت لنا الصورة األثرية والتاريخية .

وفي الفصل الثالث تناولنا المستقبل السياحي لعسفان ثم أنهينا الدراسة بخاتمة مختصرة مع 
توصيات تخص عسفان وبئرها، وأرفقنا فهرساً بأرقام الصور واألشكال.

بجامعة  التاريخية  الدراسات  أستاذ  الدهاس،  فواز  الدكتور  نشكراألستاذ  أن  يفوتنا   وال 
أم القرى، في إنجاز هذا البحث نظرياً وميدانياً وقد كان لوقوفه معي شخصياً على الموقع األثر 
األكبر في تحديد معالمه األثرية والتاريخية ولم يبخل باستنتاجاته العلمية كما دأب على متابعة 
البحث معي طوال فترة كتابته، فله مني جزيل الشكر والعرفان. كما أشكر األستاذ الدكتور سعد 
الراشد مستشار سمو رئيس الهيئة على ما أوصى به من ملحوظات خطية استفدت منها في 
االستقراء التـاريخي وال يفوتني تقديم الشكر للدكتور سعيد العتيبي مدير برنامج مواقع التاريخ 
اإلسالمي على تواصله معي ومتابعته لسير الدراسة باستمرار مع تزويدي بما يراه متمم للبحث، 
لمطلبنا  واستجابتهم  تعاونهم  على  المكرمة  مكة  بمنطقة  المياه  إدارة  لمديرية  أيضا  والشكر 

الخاص بالرسم الهندسي لبئر التفلة وتقرير جودة المياه .
ولمدير بلدية عسفان المهندس فيصل آل مخلص شكرنا على ما قدمه من معلومات توضيحية 

حول بئر التفلة وبعض المسميات المكانية والجغرافية. أسأل اهلل للجيمع التوفيق والسداد. 
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أوال: عسفان جغرافيا
أ- الموقع: 

تقع عسفان بين خطي )طول 21-39 درجة( ودائرة عرض )55-21 درجة( إلى الشمال من 
مكة المكرمة بمقدار )80 كياًل( وإلى الجنوب من المدينة المنورة بمقدار )300 كياًل( .

يحدها من الشمال وادي غران ومن الجنوب طريق مكة - المدينة السريع ومن الغرب وادي 
الغوالء ومن الشرق حرة عسفان، وتبعد عسفان عن شاطئ البحر األحمر )38 كياًل( وتتوسط 
درب القوافل التجارية قبل اإلسالم الذي أصبح طريق الهجرة بعد اإلسالم ثم تحول نحو طريق 
الحج الشامي وأصبح الطريق السلطاني)1( في العصر العثماني، وتعد عسفان المحطة الثانية 
بوادي فاطمة  )الجموم(  المنورة بعد محطة  للمدينة  المكرمة  المتجه من مكة  الدرب  في هذا 
الثالثة من محطات  الواقعة إلى الجنوب من عسفان بمقدار )55 كياًل( وتلي عسفان المحطة 
طريق الحج الشامي وهي محطة خليص )أمج( على بعد )30 كياًل( نحو الشمال. وتتبعها بعض 
القرى كالمقيطع وشامية عسفان وفيدة وبعض الهجر الصغيرة في أكناف المرتفعات الصخرية.    

)شكل 1(

)1( هناك عدة مسميات تاريخية لهذا الطريق الممتد من بالد الشام وتركيا ومصر حتى أرض الحجاز ،من أشهرها، طريق القوافل، 
ودرب الحاج، والطريق السلطاني، ودرب الحاج الشامي، وطريق المحامل والشك أن محطة عسفان مرتبطة ارتباطا جغرافيا 

ودينيا بهذا الطريق .
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شكل )1( موقع عسفان اإلقليمي - المصدر أطلس المملكة العربية السعودية
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ب- البيئة الطبيعية :
1- جيولوجية المنطقة وتضاريسها :

تقع عسفان على سهل رملي يخترقه وادي فيدة)1( ويظهر محصوراً بين تالل صخرية قليلة 
االرتفاع أغلبها بازلتية من الناحيتين الشمالية والشرقية أما من الناحية الغربية فتسود الصخور 
خبتية  سهول  نحو  فجأة  السهل  ينفتح  غرباً  الصخرية  التالل  هذه  تنتهي  وعندما  الجرانيتية، 
رملية خصبة تمتد حتى محاذاة البحراألحمر، ويغلب على المرتفعات البازلتية األسوداد والتنخر 
وهي ذات تشوه جيولوجي بفعل المتغيرات الجيولوجية كالتجوية والحت، كما حزها وادي فيدة 
المتحدر من الحرات الشرقية ويبلغ طوله نحو )80 كياًل( من منابعة حتى البحر األحمر وقد 
خضع عرضه التساع وضيق المرتفعات الصخرية، واستطاع أن يشق له مساراً نافذاً بفعل الحت 
حتى وصوله سهل العسفاني قاسماً عسفان اليوم لقسمين )شمالي وجنوبي( وفي الماضي وقبل 
اتساع المحطة كانت عسفان تقع شمال وادي فيدة ولكن بعد ذلك نشأت أحياء جنوب الوادي 

بحيث تبدو مقسومة. وتبدو عسفان اليوم مستطيلة وممتدة من الجنوب نحو الشمال. 
ووادي فيدة يأتي في سياق األودية الحجازية المحكومة بمجموعة عوامل جيولوجية اتسم بها 
الدرع العربي، )وتتحكم في جريانها واتجاهاتها أساسا.. مجموعة من الصدوع التي تشكل زوايا 

قائمة مع سفوح السلسلة()2(.
والشك أن وادي فيدة يأخذ مواصفات أودية الدرع العربي المقاربة للبحر األحمر التي تتميز 
بشدة اإلنحدار والتشعب مما يجعل السيول المتحدرة من الشرق نحو الغرب أكثر حدة وقوة في 

)1( فيدة: )هو وادي عسفان الذي يصب عليه من الشرق، رأسها النباع: شعبتان تأخذان من شعور ثم تجتمعان في فيدة والصغو 
بعد عسفان على مرأى فتكونان وادي الغوالء...( معجم معالم الحجاز، البالدي، ج 7ص 65،

ط  جدة،  الشروق  دار  وسكانه،  أرضه  السعودية  العربية  المملكة  من  الغربية  المنطقة  الحجاز  رجب،  السيد  الفاروق  عمر   )2(
1399،1هـ ص114.
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جريانها وتصافقها في كل اإلتجاهات واندفاعها في جميع النواحي دون ضابط بسبب مجموعة 
الصدوع والحواف الصخرية... وهذا التعليل يقترب كثيرا من االستنتاج اللغوي الذي ذكره بعض 
اللغويين كابن منظور، حيث نلحظ أن عسفان منخفضة قلياًل عن مستوى الوادي مما يوحي أن 
السيل ربما يجتاح أهلها ومزارعها سنوات الفيضان بسبب شدة انحداره ومن هنا نشأت التسمية 
 بعسفان كما سيأتي. وقد نفذت وزارة المواصالت قناة تصريف لوادي فيدة وجسراً متماسكاً 

ولم يعد متصافقا كما كان. )شكل رقم 2(

شكل رقم )2( صورة فضائية توضح المكون العام األرضي لعسفان وتالحظ الصدوع الصخرية
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وقد ذكر عاتق البالدي مسميات هذه الحرات بقوله: )تحيطها ثالث حرات هي موجلة وصويك 
وحرة الغرب()1( وتشكل الصخور البازلتية العنصر الرئيس في المكون الجيولوجي العام لعسفان، 
وجاءت بفعل الترسيب ضمن حقب جيولوجية مختلفة وهو يطابق تماماً مكونات الدرع العربي 

العائدة للعصر ما قبل الكامبري 550 مليون سنة و870 مليون سنة)2(.
باسم  تعرف  المملكة،  غرب  من  شاسعة  )مساحات  البازلتية  الصخور  هذه  معظم  وتغطي   

الحرات، وتمتد هذه الحرات من اليمن جنوباً إلى سوريا شماالً()3(.
والجنوبي، من أهمها  الغربي  العسفاني  السهل  أن هناك جبال جرانيتية بطرف  نلحظ  كما 
بشكل  األحمر  البحر  نحو  وميلها  السلمي  بانكسارها  المرتفعات  هذه  وتتميز  الخشاش  جبال 
متدرج وتوصف بأنها: )انكسارية سلمية الشكل تنحدر انحداراً شديداً نحو البحر األحمر...)4( .
كما تتميز جبالها الجرانيتية بهشاشة طبقتها الخارجية وقد تأكد الباحث من هذه الظاهرة، 
للنباتات سوى  بانتشار  تكن تسمح طبيعتها  فلم  الطبيعي  النباتي  الغطاء  بقلة  أيضاً  تتميز  كما 
القليل، ويذكر بعض المؤرخين أنه كان يكثر بها البلسان )البشام( ونرى في السهول اليوم قليل 
من شجر السمر والطلح والسلم والمرخ. أما سبب ندرة النباتات بهذه المرتفعات فيعود لتكسرها 

وعدم استواء سطحها بشكل يسمح باستقرارالمياه والبذور.
مكة  )شمال  من  تبدأ  التي  الحجاز  جبال  ضمن  عموماً  الصخرية  عسفان  مرتفعات  وتعد 

المكرمة، وتنتهي شماالً عند دائرة العرض 28 شماالً ...()5(.

)1( عاتق بن غيث البالدي »أشهر أودية الحجاز..عسفان« العرب ج5، س7، 1392 ص360 
)2( أطلس المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، الرياض، ط1 1419هـ ص47

)3( أطلس المملكة ،ص 48
)4( أطلس المملكة، ص47 .

)5( أطلس المملكة، ص52
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)ويتكون  العربي  الدرع  نارية متحولة، وهي ضمن سمات صخور  المرتفعات معظمها  وهذه 
رسوبية  طبقات  أساساً  كانت  ومطوية  متحولة  نارية  صخور  من  رئيسة  بصفة  العربي  الدرع 

وبركانية قديمة ...()1( كما يغلب عليها عدم االرتفاع مما قلص تأثيرها في المناخ.
 )ويسود في معظم أجزاء المرتفعات الغربية- باعتبارها جزء من الدرع العربي- الصخور 
قبل  لما  والتعقيد...تنتمي في معظمها  المقاومة  قاعدة صلبة شديدة  المتحولة مكونة  النارية 

الكامبري...()2(.
الخشاش  بموازاة جبال  لعسفان  الغربي  الطريق  أخذ  في هجرته  الرسول �  أن  ونالحظ 

لتالفي المضائق الجبلية الوعرة والخطرة في الطلب )شكل رقم3(
2-المناخ: 

والدافئ شتاء وتبلغ درجة الحرارة في شهر  أما جوها فيخضع لمناخ الحجاز الحار صيفاً 
يوليو نحو )43 درجة( وربما تنشط الرياح الغربية والجنوبية الغربية خالل فترة الصيف كما تهب 
الرياح الشرقية الجافة في شهر سبتمبر رافعة درجة الحرارة نحو )45 درجة(. وتزداد الرطوبة 

في شهر أغسطس بشكل كبير بسبب عامل التبخر.
أما في فصل الشتاء فتنخفض في مطلع يناير إلى )15درجة( وتظل الدرجة )35( متوسطاً 
عاما لهذا الفصل، ونادراً ما تصل الرياح الشمالية الباردة في الشتاء، كما تشهد بعض األمطار 

القليلة والمتفاوتة في كمياتها وال تكاد تروي بعض النباتات البرية القليلة الدائمة .

)1( أطلس المملكة، ص 52
)2( الحجاز المنطقة الغربية، ص ص114 ،115 
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  )شكل3( طريق الهجرة النبوية المصدر: األطلس التاريخي للسيرة النبوية
 )دارة الملك عبد العزيز(
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3- مصادر مياه عسفان:
يعتبر وادي فيدة المصدر الرئيس لمياه عسفان الجوفية، فكمية المياه المتحدرة من المرتفعات 
الشرقية والمتسربة في حوض هذا الوادي كافية لإلبقاء على مستوى المياه الجوفية مستمراً 
بتلك اآلبار، وهذه المياه السطحية ال تترسب جميعاً بالحوض المائي المحيط باآلبار بل يفقد 
معظمها بعد أن يفرغها في مجرى وادي الغوالء غرباً على بعد بضعة كيلو مترات، أو في السهول 
غير  أرضية  فجوات  داخل  يتسرب  المياه  هذه  من  ولكن جزءاً  الواقعة غرب عسفان،  الخبتية 
مسامية حيث تكون حوض عسفان الجوفي ونعني به: )...تلك المياه المخزنة في مكامن صخرية 

تحت سطح األرض()1( 
وتتميزالطبقات الحاملة للمياه في المنطقة الغربية بتفاوت سمكها ودرجة تخزينها للمياه )وهي 
ذات سمك متفاوت من إرسابات المواد الطميية الخشنة... وتتجدد مياهها وتعوض فاقدها ...إما 
بتسرب مياه السيول إليها في مواقعها.. وإما بنفاذ المياه الجوفية إليها من طبقات أعلى منها()2(
وهذه الطبقات ليست عميقة )فهي على عمق يقل عن 15م تحت سطح األرض مع استثناءات 

محدودة ..()3(
وبسبب هذه العوامل الجيولوجية، لم تظهرعيون بعسفان كما هو الحال بوادي خليص المجاور 
لها، وكان البد من حفر آبار تفي بمتطلبات الحياة. أما ما ذكره السمهودي عن األسدي عن وجود 

عين باسم العوالء بعسفان. فهذا تحريف عن عين الغوالء غرب عسفان وليست من عسفان)4( 

)1( أطلس المملكة العربية السعودية، ص98.
)2( الحجاز المنطقة الغربية ص144

)3( السابق.
)4( نور الدين علي بن أحمد السمهودي، وفاءالوفاء بأخبار المصطفى، تحقيق محي الدين عبد الحميد،دار الكتب العلمية، 

بيروت،1404هـ ص1266
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شكل رقم )4( حوض وادي عسفان كما يبدو من خالل الرسم- المصدر الميزانية المائية 
لحوض وادي فاطمة- البارودي

وساهم الحوض المائي في وجود آبار شبه دائمة اعتماداً على هذه المياه الجوفية الموازية 
لمجرى وادي فيدة )شكل رقم 4(، وبالتالي أمكن استنباط بعض المياه الجوفية القريبة من وادي 
فيدة منذ أقدم العصور، وتعتبر قريبة من السطح وليست غائرة فال تزيد في الغالب عن عمق 
)15 مترا( كما هو الحال في بئر الجنانية المجاورة لبئر التفلة )سنأتي على وصفها( )وتتميز تلك 
المكامن خاصة الضحلة ومتوسطة العمق منها بأنها ما تزال تتلقى جزءا من مياه األمطار القليلة 
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التي تسقط على المملكة أيامنا هذه، وذلك عن طريق تسرب تلك المياه إليها نتيجة االنبساط 
السطحي. وتعد المكامن الضحلة مصدراً مائياً ميسراً لسهولة الوصول إليها، وتكثر في مجاري 

الوديان وعند داالتها الداخلية ..()1(.
ولكن الننس أن االنحدار الشديد لهذه األودية نحو البحر األحمر قلل كثيراً من فرص تسربها 

داخل الحوض المائي )فاألودية التي تنحدر إلى الغرب بها مجار شديدة اإلنحدار..()2( 

 )شكل رقم 5( موقع عسفان على طريق الحج الشامي المصدر- مرآة الحرمين -

)1( أطلس المملكة العربية السعودية،ص98 .
)2( أطلس المملكة العربية السعودية، ص 51 .
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ويرى الباحث أن هذه السطحية عجلت بنضوب مياه آبار عسفان، بسبب كثرة الفاقد وضعف 
الوارد، ومع ذلك ظلت آبار عسفان تستمد نضحها من هذه المياه المخزنة داخل األرض، وأسهمت 

في اإلبقاء على النشاط البشري متواصال رغم سنوات الجفاف.

ثانيا :عسفان تاريخيًا:
ليس من الممكن التوسع في الكتابة عن تاريخ عسفان وفق التسلسل الزمني الدقيق بسبب 
عدم العثور على مصادر مكتوبة تثري المادة التاريخية المطلوبة، وبالتالي فإن عدم العثور على 
مصادر مكتوبة كما أشرت قلص كثيراً فرصة التوسع في هذا التاريخ وأصبح من الصعوبة ضبط 
التسلسل التاريخي لعسفان بشكل مترابط، ومن الممكن أن نقسم تاريخ عسفان إلى ثالثة عصور 
تاريخية وهي عصرما قبل اإلسالم والعصور اإلسالمية والعصر السعودي، ولعل أهم ما يمكن 
الوصول إليه من أخبار تاريخية عن عسفان قبل اإلسالم يتم عبر كتب السير النبوية كالواقدي 
كتب  بقية  ذلك  بعد  تأتي  ثم  واألزرقي،  كالفاكهي  المتقدمة  البلدانية  الكتب  ثم  هشام...  وابن 
التواريخ كالطبري والمسعودي .. ولعل األهم واألوثق ما دونه البكري والحموي ومن بعدهما من 
الرحالة في مدوناتهم الخاصة برحالت الحج وأولهم إبراهيم بن اسحاق الحربي المتوفى سنة 
285هـ الذي سن مذهباً رائعاً في تدوين رحالت الحج وتوثيق مساراتها في كتابه الهام )المناسك 
التاسع  القرن  بعد ذلك خاصة في  الرحالة  بقية  تبعه  ثم  الجزيرة(  ومعالم  الحج  وأماكن طرق 
الهجري وما بعده حيث أخذت رحلة الحج بعداً علمياً تاريخياً وتوثيقياً اعتمدت المشاهدة كمصدر 
 رئيس للتوثيق، ومع ذلك بقيت تدويناتهم مختصرة جداً ومقتضبة، كما ال توجد نقوش قديمة 
أو كتابات إسالمية بعسفان حتى اآلن تضئ شيئاً من هذا التاريخ، وكان األمل في الحصول على 
ولقد  ذلك،  يحدث  لم  ولكن  التفلة  بئر  وبجوار  القديم  السوق  حول  متكاملة  فخارية  ملتقطات 
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وصفها العلي بأنها )من المنازل الرئيسة في طريق المدينة إلى مكة()1(. 
والشك أن ما تعرضت له من تغيرات معاصرة حال دون ذلك، ولحسن الحظ فقد سلمت بعض 
البقع القليلة من المحطة العسفانية استطعنا من خاللها جمع بعض الملتقطات الفخارية وهي 
وإن صعب الجزم بتحليل بنيتها الثقافية بسبب عدم العثور على هيكل فخاري متكامل أو شبه 

متكامل فإن بعضا من هذه الكسر قدم بعض السجالت التاريخية المحدودة)2(. 
أ- مدلول التسمية:

عسفان بضم العين وسكون السين، على وزن فعالن، واشتقت هذه التسمية من العسف وهو 
الطريق  واألْخُذ على غير  بغير هداية  ير  السَّ )الَعْسُف  اللسان:  السير دون هداية قال صاحب 
ي  تََوخِّ وال  ِهداية  وال  َقْصد  بغير  وقْطُعها  الَمفاَزِة  ُركوب  والَعْسف  واالْعِتساُف  ُف  التََّعسُّ وكذلك 
فَأصابه  تََوّخاه  َقَطَعه دون صْوب  إذا  اعِتسافاً  الطريَق  اعتسف  يقال  َمْسلوك  َطريق  َصْوب وال 
يُْر على غير َعلَم وال أَثٍر وَعَسَف الَمفازةَ َقَطَعها كذلك ومنه قيل رجل َعسوٌف إذا  والتعِسيُف السَّ
لم يَْقِصد الحقِّ ...()3( إن الحالة التضاريسية لعسفان توحي بأن السيل يتدفق في نواح كثيرة منها 

مسبباً هذه الفوضى في مساراته، ومن هنا جاءت التسمية.
ب - عسفان قبل اإلسالم:

لم تكن عسفان خالية من نشاطها البشري قبل اإلسالم، فالمصادر التاريخية تمدنا ببعض 
الرعي  على  معيشتها  في  تعتمد  وكانت  عسفان  سكنت  التي  القبائل  عن  التاريخية  اللمحات 
كقبيلة بني المصطلق من خزاعة وهذيل بن مدركة وقد غزاهما النبي � في السنة السادسة 

)1( صالح العلي، »منازل الطريق بين مكة والمدينة مجلة الدارة، العدد األول، عام 1397هـ .ص46 .
)2( العلي، منازل الطريق،ص 47 .

)3( جمال الدين بن محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت 1410 ط1 ص245.
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للهجرة)1( وهاتان القبيلتان كانتا تسكنان عسفان قبل اإلسالم وبعده ولهما أيام مع بعضهم البعض 
قبل اإلسالم، ويقدم لنا السكري في شرح أشعار الهذليين بعض من هذه المناوشات الحربية 
 من أهمها يوم غزال والمعروف في الوقت الحاضر )بثنية عسفان( ووقع بين خزاعة وهذيل)2( 
في  أراضيها  في  متواجدة  القبائل  هذه  مثل  وظلت  النشاط،  هذا  قطعاً  تثبت  الروايات  وتلك 
في  النشاط  لهذا  مغذياً  اآلبار  تلك  كانت  هنا  ومن  نشاطها  وتمارس  اإلسالمي  العصر  مطلع 
قديما عبر  التجارة  قوافل  منها  استفادت  بل  المواشي  تقتصر على سقي  ولم  بعض مظاهره، 
رحلة )الصيف( عندما كانت تمر بها وال تمر القوافل إال بمستوطنات تعمرها المياه وتقدم لها 
النشاط  من  لمزيد  تتسع  بحيث  كافية  المياه  هذه  تكن  لم  ولكن  وغيرها،  المائية  االحتياجات 
البشري الزراعي المرتبط بالماء كتنفيذ مجاري مياه وقنوات ري بسبب محدودية المياه نتيجة 
عدم انتظام السيول، وهذه من مميزات المناخ الجاف المتفاوت في نسب كمية المياه فقد تزيد 
في بعض السنوات وتنقص في أخرى، وربما ال تأتي الرياح الموسمية الرطبة في موسمها سنوات 
للنضوب  تتعرض  سطحية  مياه  األصل  في  كونها  للجفاف  المصادر  تلك  يعرض  مما  متتالية، 

مباشرة بعد انقطاع المدد، وقد تأثرت آبار عسفان ومنها التفلة حتماً بهذه التفاوتات.
في  عسفان  آبار  حول  توضيحات  أي  المتقدمة  المكتوبة  التاريخية  المصادر  في  نعثر  ولم 
المرحلة السابقة لإلسالم، ولكننا نجد شيئاً من األخبار األدبية في كتب السير تشير بقدر قليل 
من المعلومات، فمن المؤكد أنها كانت عامرة في ذلك العصر بسبب مرور القوافل بها من مكة 
المكرمة نحو الشام لعدم وجود طريق آخر له مميزات عسفان، وكذلك في عودة هذه القوافل من 
الشام إلى مكة، ولم نعثر على طريق بديل يمّكن هذه القوافل من اإلستغناء عن هذه المحطة ذهابا 

)1( عبد الملك بن هشام بن أيوب، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، دار القبلة ،ج3 ص289
)2( الحسن ين حسين السكري، شرح أشعار الهذليين، تحقيق عبد الستار أحمد فراج،مكتبة دار العروبة، القاهرة، ج2 ص815
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وإيابا مما يعني أن عسفان ظلت محطة وحيدة في تلك الناحية يرتادها بعض القبائل. ويذكر ابن 
اسحاق قصة حدثت قبل اإلسالم تذكر فيها عسفان ومفادها أنه: )...كان تبع وقومه أصحاب 
أوثان يعبدونها، فتوجه إلى مكة وهى طريقه إلى اليمن، حتى إذا كان بين عسفان وأمج أتاه نفر 
من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، فقالوا له: أيها الملك، أال 
ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ 
قال: بلى...قالوا: بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده وإنما أراد الهذليون هالكه بذلك لما عرفوا 
من هالك من أراده من الملوك وبغى عنده فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن 
ذلك، فقاال له: ما أراد القوم إال هالكك وهالك جندك، ما نعلم بيتا هلل عزوجل اتخذه في االرض 

لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا()1(. 
ويشير الدكتور جواد إلى طرق التجارة قبل اإلسالم بقوله: )...ومن المدينة إلى السيالة، ومنها 
إلى الروحاء، ثم إلى الرويثة، ومنها إلى العرج، ثم إلى السقيا، ثم إلى األبواء، ثم الجحفة، ثم إلى 

قديد، ثم إلى عسفان، ثم إلى مر الظهران، ثم إلى مكة..()2(.
ج - عسفان خالل العصر اإلسالمي: 

1- عسفان في صدر اإلسالم والعصر اإلسالمي المبكر: 
الشك أن عسفان في زمن النبوة حظيت بحضور قوي في مؤلفات السير والمغازي، وتناولت 
طريق النبي � بأسفل عسفان عند الهجرة في السنة األولى، والحق أنه � لم يمر بعسفان 
ذاتها )شكل رقم 3( خشية الطلب وإنما بالقرب منها وكان سيره من الناحية الغربية بالقرب من 

)1( إسماعيل بن عمر بن كثير، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى عبد الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان 
1396هـ 1976م، ج1، ص20

)2( جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليين، بيروت،1971م، ج7، ص338
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ساحل البحر )أي بين عسفان وساحل البحر(، َقاَل ابُْن إْسَحاَق : )َفلَّما َخَرَج ِبِهَما َدِليلُُهَما َعبُْد 
اهلّلِ بُْن أَْرَقَط، َسلََك ِبِهَما أَْسَفَل َمّكَة، ثُّم َمَضى ِبِهَما َعلَى الّساِحِل، َحّتى َعاَرَض الّطِريَق أَْسَفَل ِمْن 

ُعْسَفاَن، ثُّم َسلََك ِبِهَما َعلَى أَْسَفِل أََمَج()1( 
وقد شهدت عسفان بعض الغزوات منها غزوة الرجيع في السنة الرابعة للهجرة ومكانها اليوم 
معروف بالوطية )مقيطع عسفان( وهي من قرى عسفان، وفي السنة السادسة غزا النبي � بني 
لحيان في ديارهم بالقرب من هدأة بني جابر المجاورة لعسفان، وفيها مر بعسفان وصلى صالة 

الخوف، ثم غزا بني المصطلق من خزاعة بعد ذلك....)2(
ولكنها لم تذكر تفاصيل عن الوضع بشكل عام واقتصرت على أخبار السير ونتائج الغزوات.. 
وفيها أفطر في رمضان قبيل فتح مكة بليال يسيرة فعن: )ابن عباس قال: لما افتتح رسول اهلل 

� مكة صام حتى أتى عسفان، ثم أفطر( كما صلى بها النبي � صالة الخوف)3(()4(.
وفي رواية للطبري، أن � خرج: )لعشر مضين من شهر رمضان، فصام رسول اهلل �، وصام 

الناس معه؛ حتى إذا كان بالكديد ما بين عسفان وأمج، أفطر رسول اهلل �..()5(.
ويذكر البكري أن بعسفان واديا للمجذومين وذلك في زمن النبي �، فقد روى: )نافع عن ابن 
عمر أن رسول اهلل � مر في عسفان بوادي المجذمين، فأسرع المشي ..()6( ولم نعلم شيئاً عن 
هذا الوادي بعد ذلك، ولعله كان محجراً صحياً يحجر فيه أهل عسفان ممن يصاب بالجذام.. 

)1( ابن هشام ،ج1، ص 490 .
)2( ابن هشام، ج3 ص، ص، ص، 170، 280،400

)3( عبد اهلل بن عبد العزيزالبكري، معجم ما استعجم، تحقيق مصطفى السقا، عالم الكتب، بيروت، ج2 ص943
)4( البكري، ج2، ص943 .

)5( محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان، ج2، ص549 .
)6( البكري ،ج2، ص943
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وهذا يدل على أن هناك نوعاً من التنظيم الصحي كان قائماً بعسفان .
ونستطيع القول أنه قد تهيأ لعسفان قدراً من التوثيق المبكر نتيجة مرور النبي � بها في 
عدة مناسبات منذ هجرته وحتى حجة الوداع، ولكنه ظل محدوداً دون تفاصيل واضحة، تمكننا 

من معرفة الحالة التي كانت عليها عسفان. 
هذه المشاهد النبوية دفعت كتاب السير للتعرض إلى ذكر عسفان، ولكن ال نجد وصفاً أو 

اسماً آلبارها عند هؤالء فهل كانت خالية من اآلبار؟ 
لم تكن كذلك ... بل كانت عامرة باآلبار وبقيت محطة هامة على طريق الهجرة، حتى لو لم 
تذكر آبارها قائمة بنشاطها وال مناص من المرور بها، مما يعني أن عسفان كانت في غاية األهمية 
بالنسبة لهذه األحداث، وبقيت تستنبط مياهها لكي تغري السابلة والتجار بمرورها وجني بعض 
المكاسب التجارية، بل زادت أهميتها في هذا العصر بسبب االستتباب األمني الشامل زمن النبوة 

خاصة ما بين مكة والمدينة.
ثم أصبحت عامرة باألنشطة التجارية بعد اإلسالم بسبب الحج والعمرة وما تبعها من أنشطة 
الزراعية  المنتوجات  الحوانيت وجلب  بناء  بدليل  التجاري  النشاط  إنسانية أخرى مالزمة مثل 

والحيوانية وتسويقها عبر تلك الحوانيت.
و في زمن عمر بن الخطاب نجد لها حضوراً سياسياً جيداً فقد ذكراألزرقي المتوفى سنة 
250هـ خبرا يقول فيه: أن نافعاً بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب في عسفان وسأله : )من 
استخلفت على أهل هذا الوادي؟ فقال استخلفت عليهم ابن أبزى قال: ومن ابن أبزى قال رجل 
من موالينا، فقال عمر: استخلفت عليهم مولى، فقال إنه قارئ لكتاب اهلل، عالم بالفرائض، قاض، 
قال عمر: أما إن نبيكم قال: »إن اهلل يرفع بهذا القرآن أقواماً، ويضع به آخرين()1( فلعل عسفان 

)1( محمد بن عبد اهلل بن أحمد األزرقي، أخبار مكة وما ورد فيها من اآلثار، تحقيق عبد الملك بن دهيش، مكتبة األسدي، ج2 ص 728. 
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كانت بوابة لمكة المكرمة وفيها تستقبل الوفود والقادة.
أما كثرة اآلبار والحياض فهي سمة رافقت عسفان ويرجح الباحث أن هناك كثيراً من اآلبار 

المذكورة دخلت في الممتلكات الخاصة المحيطة بالمحطة.
إذاً فمقابلة نافع بن عبد الحارث لعمر بن الخطاب بعسفان، يدل على أنها كانت مركزاً إدارياً 

هاماً في عهد عمر بن الخطاب.
المتوفى سنة 279هـ لم يعدها من مخاليف مكة وحدد جنابذ بن  الفاكهي  الغريب أن  ومن 
عند  غريب  وهذا  كيال)2(.   25 بمقدار  عسفان  تسبق  والجنابذ  لمكة)1(  المخاليف  آخر  صيفي 
ولم  لمكة،  والجغرافي  والديني  والسياسي  المخالفي  التعداد  في  دوماً  تأتي  فعسفان  الفاكهي 
تنفصل أو تستقل عن مكة حتى عدها المفسرون من حاضري المسجد الحرام كما ذكر ذلك عن 

ابن عباس ونقله البكري في المعجم)3(.
2- عسفان في العصور اإلسالمية المتقدمة: 

لم تزل عسفان ومحطتها حتى بعد انقضاء العصر األموي تستقطب المؤرخين بما لها من 
الحربي  اسحاق  بن  إبراهيم  فيورد  تخللتها،  التي  النبوية  المشاهد  تلك  بحكم  إسالمية  مكانة 
المتوفى سنة 285هـ في رحلته خبراً سياسياً عنها عندما يعدها في الماضي من أعمال قديد 

)وكانت عسفان من عملها ثم صارت لصاحب مكة()4( 

)1( محمد بن إسحاق الفاكهي، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثة، تحقيق عبد الملك بن دهيش، دار خضر، بيروت، لبنان، 
1419هـ، ط 3، ج5، ص106

)2( جنابد بن صيفي: لم يحدده أي من المؤرخين أو البلدانيين، والجنابذ تعني القبب كما في اللسان )الُجنْبَُذةُ بالضم ما ارتفع من الشيء 
واستدار كالقبة.( ابن منظور، ج 3،ص482. قلت: ولعلها محطة المحسنية والتي تقع بين عسفان ووادي فاطمة. فربما كانت هناك 

بعض المباني تعتليها قباب، ولكنها اليوم غير موجودة سوى بعض الصخور المتناثرة.
)3( البكري، ج 2، ص943.

)4( محمد بن إبراهيم الحربي، المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة، تحقيق حمد الجاسر 1389هـ، ص 415
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ويقول: ).. وبعسفان آبار كثيرة ...()1( فهذان الخبران على شدة اختصارهما يقدمان لمحة 
تاريخية جيدة عن حالة عسفان قبل نهاية القرن الثالث على األقل، وكثرة اآلبار دليل على سعتها، 

والشك أن بئر التفلة بين هذه اآلبار وإن لم تسم باسمها الشائع اليوم .
ويضبط البكري )المتوفى سنة 478هـ( عسفان بما يلي: )قرية جامعة ... وهي لبني المصطلق 
من خزاعة وهي كثيرة اآلبار والحياض ... وروى عطاء عن ابن عباس قال: حاضري المسجد 
الحرام عسفان وضجنان ومر الظهران.(.)2( وتهمنا هنا كلمة جامعة إذ تشير بوضوح إلى أنها 

كانت كبيرة، وتجمع عددا من الناس)3(. 
ولم يسم البكري أي بئر من آبار عسفان سواء التفلة أوغيرها ولوكانت موجودة باسمها في 

زمنه لسماها، ولكنه عمم مصطلح آبار .
وفي عام 578هـ زارها ابن جبير ووصفها بأنها: )في بسيط من األرض بين جبال، وبها آبار 
معينة تنسب لعثمان، رضي اهلل عنه، وشجر المقل)4( فيها كثير، وبها حصن عتيق البنيان، ذو 

أبراج مشيدة غير معمور، قد أثر فيه القدم، وأوهنته قلة العمارة ولزوم الخراب ...()5(. 
هذا وصف رائع من ابن جبير وفهمنا منه بقاء اآلبار واستمراريتها، أما الحصن هذا فقد 
تعرض للتلف والخراب كما ذكر، وهذا تنبيه هام لوضعية الحصن الذي هو بمثابة مركز إداري 
الناحية اإلدارية واإلقتصادية  التفلة، وهذا يجعلنا نجزم أن  بئر  وموقعه على ما نعتقد بجانب 

)1( الحربي، ص415.
)2( البكري، ج2 ص ص 942 ،943

)3( وأفاد مدير بلدية عسفان المهندس فيصل آل مخلص في لقائنا به يوم الثالثاء التاسع من شهر ربيع الثاني من عام 1437هـ أن 
بئر التفلة ذاتها أصبحت قليلة المياه وال تزيد كمية إمدادها المائي عن نصف ساعة في اليوم.

اليوم  ولكنه  المنورة،  والمدينة  مكة  بين  الحجاز  أودية  في  يسيرة  بقايا  منه  وتشاهد  بالنخل  وهو شبيه  الدوم  المقل: شجر   )4(
غيرموجود بعسفان ولم ير الباحث منه شيئا ممايثبت التغيرات المناخية التي ساهمت في تقليل الغطاء النباتي . 

)5( محمد بن جبير، رحلة ابن جبير تحقيق معين الشريف، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت 1431هـ 2010م ص125
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بعسفان كانت ضعيفة زمن ابن جبير بدليل خراب حصنها والذي هو بمثابة مركزها اإلداري ..
ويذكر الزمخشري )المتوفى عام583هـ( آبار عسفان وحددها بوادي فيدة يقول: )وعسفان 

وهي بئار في وادي فيدة، ...()1( ولم يذكر أن هناك حصناً .
ونرى ابن جبير ينسبها لعثمان بن عفان رضي اهلل عنه، ولم نجد في المصادر المتقدمة ما 
يشير لنسبتها هذه، فقد يكون عثمان آخر حفر بعض اآلبار فنسبت إليه أو خلطاً في المسميات 

المكانية خاصة وأن هناك بئراً لعثمان بالمدينة المنورة وتعرف ببئر )رومة( .
ويقول الحموي المتوفى )سنة 626هـ(: )...قال أبو منصور: عسفان، منهلة من مناهل الطريق 
بين الجحفة ومكة، وقال غيره: عسفان بين المسجدين وهي من مكة على مرحلتين وقيل: عسفان 
قرية جامعة بها منبر ونخيل ومزارع على ستة وثالثين مياًل من مكة وهي حد تهامة ومن عسفان 
إلى َملَل يقال له: الساحل وملل على ليلة من المدينة وهي لخزاعة خاصة ثم البحر وتذهب عند 
الجبال العرف، وقال السكري: عسفان على مرحلتين من مكة على طريق المدينة والجحفة على 

ثالث مراحل..()2(.
نالحظ وصفه بأنها منهلة أي مورد للشرب يرتاده أهل الطريق والسابلة، ثم ذكر أن بها منبراً 

)مسجد جامع(. 
قال  للجمعة  الناس مسجدها  يؤم  كبيرة  قرية  نجدها  الهجري  السابع  للقرن  ننتقل  وعندما 
النووي: )المتوفى سنة 676هـ( في تهذيب األسماء ..عسفان )...قرية جامعة بها منبر، وهي بين 

مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة...()3(.

)1( أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري،األمكنة والجبال والمياه، تحقيق إبراهيم السامرائي ،دار عمار، عمان، ط 1 1419هـ، ص263
)2( الحموي ،ج4 ص ص 121،122 .

)3( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، تهذيب األسماء واللغات، )النسخة األلكترونية http://www.alwarraq.com، موقع الوراق .
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فهذا يعني أنها بعد نحو قرن من الزمان بعد رحلة ابن جبير قد استعادت نشاطها وفق ما ذكره 
النووي. ولعلها كانت متفاوتة بين قرن وقرن بحسب المجريات السياسية التي كانت تعتري مكة 

المكرمة والمدينة المنورة والمراكز السياسية في بغداد ودمشق ومصر والحجاز.
وفي القرن الثامن يذكرها ابن بطوطة )المتوفى سنة 776 هـ( فيقول: )ثم رحلنا إلى عسفان، 
وهي في بسيط من األرض، بين جبال، وبها آبار ماء معين، تنسب إحداها إلى عثمان بن عفان 
يوم من خليص...()1(  على مسافة نصف  أيضاً  إلى عثمان  المنسوب  والمدرج  رضي اهلل عنه. 
وجعل نسبتها لعثمان بن عفان رضي اهلل عنه، ومدرج عسفان الذي ذكره يقع في الطريق بينها 
وبين خليص رصف كي يسهل مهمة انحدار اإلبل ولعل التسمية انسحبت على هذه اآلبار، ولسنا 

متأكدين من نسبتها لعثمان بن عفان ولعل ابن بطوطة تلقى ذلك من ابن جبير)2(.
أما الحصن فقد انقطع ذكره عند المتأخرين فلم نعثر له اليوم على أثر واضح مما يدل على 
عدم وجوده فلعله أزيل ثم دخل في توسعات المزارع الشاسعة، ونرى هناك صخور مشذبة خارج 
أسوار الفناء الشرقي بمحاذاة الضلع الجنوبي.. فقد تكون من أثر هذه اإلعمارات التي ذكرها 
المؤرخون. كما ذكر محب الدين محمد بن شمس الدين المصري المتوفى سنة 880 هـ أن: )بها 

أثر عمارة تنسب لعنتر ويحطون بعدها ليال ساعتها سبع()3(
وكنا نود لو عرفنا شيئاً عن حصن عسفان هذا الذي يتردد ذكره عند الرحالة، ألن الحصن 

)1( اللواتي، محمد بن عبد اهلل، رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب األمصار وعجائب األسفار، تحقيق عبد الهادي 
التازي، اآلكاديمة المغربية 1417هـ، ج1، ص366.

)2( مدرج عثمان: ويعرف اليوم بريع الثنية شمال عسفان بنحو10 كم )ويعرف في الجاهلية بثنية غزال( كان عقبة كأداء ضيقة تجهد 
اإلبل فتم رصفها وتهذيبها كي تسهل صعود ونزول اإلبل دون إجهاد ونسبتها لعثمان بن عفان ليست صحيحة، فم نعثر على 

ترجمة له أو إشارة في المتوفر لدينا من مصادر، فلعل عثمان هذا من أهل البذل والعطاء قام بإصالحها.
للنشر والتوزيع، بيروت ط1  الدين المصري، منازل الحج المصري، تحقيق ناصر الحزيمي، جداول  الدين بن شمس  )3( محب 

2014 م ص 56
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بمثابة مركز المدينة وال يكاد تخلو منه محطة بطريق الحج الشامي وعادة ما يشتمل على بعض 
العناصر اإلدارية كالمحكمة، ودارالقضاء، والشرط، والسجن، وبيت األمير أو الوالي.. وغيرها 
من متطلبات أي حاضرة سكانية، وال نستبعد أن هذا الحصن قد اشتمل على مثل هذه العناصر 
في فترة ما من فترات ازدهار عسفان وكانت تدار منه عسفان ومحطتها ولكنه اليوم غير معروف 

المكان.
وما ذكره المصري إشارة إلى وجود أثر عمارة، وليس عمارة قائمة، وأثر تعني بقايا يسيرة 
وليست مكتملة. وهذا بعد مرور نحو ثالثة قرون من رحلة ابن جبير، من الواضح أن عسفان 
لم تشهد تطوراً عمرانياً أو إصالحاً لعمارتها ما بين رحلتي ابن جبير والمصري مما يدل على 
امتداد الضعف اإلقتصادي والعمراني لها إبان تلك الفترة. أما عنتر فشخصية جديدة نسب إليه 
المصري بقايا هذه العمارة ولم نجد له ذكراً في المصادر بعد ذلك وال نعلم عنه شيئاً. ونرجح 
أن بعض الميسورين من عامة الناس كانوا قد قدموا بعض األعمال الخيرية طلباً لألجر بعسفان 
وهو أمر شائع بينهم ومنها ما ذكرناه في الرصف وحفر اآلبار ولم تعتن المصادر بسيرتهم بعكس 
تاريخية  قيمة  تضفي  مؤرخة،  تأسيسية  لوحات  لهم  نجد  الذين  العثمانيين  السالطين  أعمال 

وجمالية على المنجز.
ولم نر ذكراً لسوقها أيضاً وحوانيتها، فالغالب أنها لم تكن موجودة، وربما كانت تقام في بسيط 
من األرض كما هو الحال في أسواق العرب ثم ترفع ولم تكن قائمة إنشائياً، ولعل الحوانيت جاءت 

متأخرة عن هذه العصور. )سنأتي على ذلك(.
أما في العصر العثماني فلم تكن تختلف كثيراً عما كانت عليه في القرون السابقة، وبقيت 
محطة يمر بها الحجاج القادمون من مصر والشام وبالد المغرب وتركيا، وامتاز هذا العصر وما 
الواقعة على طريق  الحج وخاصة  الذين سجلوا مالحظاتهم عن محطات  الرحالة  بكثرة  بعده 
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الحج الشامي وحظيت عسفان بنصيب ال بأس به من التدوين، ولكنها مدونات مختصرة أيضاً 
على طريقة الرحالة وال تتجاوز مشاهدات وانطباعات، وفي حدود مساحة المحطة التي تناخ 
بها اإلبل وترتوي من آبارها، ويذكرها الرحالة وغيرهم بآبار عسفان، كما لم تقدم لنا معلومات 
شافية عن الحالة السياسية مثل التنظيم اإلداري والقضائي.. لهذه المحطة، وال وصفاً آلبارها 
ومبانيها، ونفهم من سياق بعض الوثائق العثمانية أن عسفان كانت تتعرض لهجمات اللصوص في 
هذا العصر )شكل6( وقد أكد إبراهيم رفعت باشا هذه الحقيقة األمنية في رحلته عام 1326هـ)1(.

شكل )6( وثيقة عثمانية في عهد شريف مكة عون الرفيق تتضمن  طلب مساعدة عسكرية 
لحماية الحجاج عند مرورهم بعسفان المصدر األرشيف العثماني- )غير منشورة(

مرآة الحرمين ،ص200 .  )1(
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3- عسفان في العصر الحديث:
في الربع األول من عام 1343هـ انضوت عسفان تحت مظلة الحكم السعودي بعد ضم مكة 
المكرمة للدولة السعودية في عهد الملك عبد العزيز -رحمه اهلل- ،حيث تم فرض األمن بشكل 
كامل، وبهذا التحول األمني أخذت عسفان عمقاً إقتصادياً جيداً حيث نشطت التجارة بها وبدأ 
التجار يزاولون نشاطهم التجاري الثابت عبر حوانيت تجارية إذ لم تكن في الماضي مستمرة 
الباحث  ويرى  ممتلكاتهم،  على  التجار  وخوف  اللصوص  هجمات  بسبب  التجاري  نشاطها  في 
من واقع الرواية الشفاهية أن النشاط التجاري اآلمن بدأ منذ حج 1343هـ، وظل يجري وفق 
الرئيسة  المواصالت  وسيلة  هي  اإلبل  الزالت  ويومها  يتغير،  ولم  المتوارثة،  التجارية  التقاليد 
المنورة  والمدينة  المكرمة  مكة  بين  الجمال  سير  توقف  زمن  وهو  1370هـ  عام  حتى  وبقيت 
تكمل  السيارات  وأخذت  التفلة  بئر  عند  الحجاج  تجمع  نقطة  واستمرت  السيارات،  وحلول 
نافذا  بالبئر.  الحجاج  تأثر  وبقي  وبئرها،  بعسفان  تمر  معبدة  غير  رملية  طرق  عبر  مسيرتها 
للراحة والشرب من مياهها مع ما تقدمه المحطة من مستلزمات،  فيتوقفون في عسفان طلباً 
التجاري، وأصبح  النشاط  الماضي قلص  تلبثهم كما كان في  الناس وعدم  إال أن سرعة مرور 
بإنشاء  )التقليدية(  بطريقتها  عسفان  استوعبتها  والتي  التجارة  متطلبات  تغيير  الضروري  من 
وظلت  متطلباتهم)1(  وتؤمن  الحجاج  راحة  تالئم  وسوقها  التفلة  بئر  حول  ومقاه  خشبية  أكواخ 
تدر عليهم بعض المكاسب المالية ولكن بصورة حديثة تختلف عن السابق، وبعد إنشاء طريق 
المدينة المعبد الجديد عام 1380هـ الذي اخترق عسفان من الجانب الشرقي على بعد 200م 
نحو يتحولون  التجار  بدأ  حيث  األعمال  سير  في  شديداً  تأثيراً  أثر  تحول  حدث  البئر،   شرق 

)1( استقيت مثل هذه األخبار من خالل الرواية الشفاهية، والتي عايشها الجمالون وهم ممن تولى مهنة الكراء بين مكة المكرمة 
والمدينة المنورة مع بدايات العصر السعودي.
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بئر  المعبد الجديد وأنشئت محطة محروقات ومقهى حديث بني باإلسمنت، ولم تعد  الطريق 
التفلة تستحوذ كثيراً على وقت المسافرين.

الطريق  فتح  تم  عندما  عسفان  تاريخ  في  آخر  هام  تحول  حدث  1400هـ  عام  حلول  ومع 
السريع الجديد بعيداً عن بئر التفلة بمقدار 500م نحو الغرب فوقعت محطة عسفان القديمة 
كان  كما  التفلة،  بئر  بجانب  للتوقف  ماسة  الحاجة  تعد  ولم  والجديد،  القديم  الطريقين  بين 
لمكة المكرمة وللمدينة المنورة دون توقف، حتى الطريق  فالمسافرون والحجاج يتجهون رأساً 
القديم فقد كثيراً من أهميته، ولم يعد الحجاج يمرون على محطة عسفان وبما فيها بئر التفلة، 
وبدأت تتالشى رويداً رويداً من أذهان الناس وأخذ القليل من الحجاج يقصد هذه البئر. ولكن 
ظل الناس يتذكرون هذا األثر ويحنون إليه، وهو ما رأيته من زيارات متكررة للبئر حتى يومنا 

الحاضر .
وذكر بعض المؤرخين السعوديين عسفان ومنهم حمد الجاسر والذي يذكر أن عسفان : )يطلق 

على جزع واد طويل له مسميات اخرى أنشئت فيه قرية باسم عسفان...()1(()2(.
ويصفها عاتق البالدي بأنها: )بلدة تاريخية قديمة ذات موقع استراتيجي، وتعتبر بوابة شمال 

الحجاز وجنوبه... وتكتنف عسفان ثالث حرات ...()3(.
المحمل بقوله: )كانت هذه  كتابه  إبراهيم حلمي في  المعاصر  المصري  المؤرخ  تناولها  كما 
والرطب  اللبن  وخاصة  بالمؤن،  يتزودون  وفيها  الحجاج،  مع  تتعامل  تجارية  سوقاً  المحطة 

)1( حمد الجاسر، بئر عسفان وبئر الحديبية، العرب ج 3-4 س 19، رمضان و شوال 1404ه، ص182 
)2( عسفان يطلق فقط على المحطة وما حولها من آبار، ثم أطلق على القرية مجازا وال يمتد ألكثر من ذلك بل أن وادي عسفان اليذكر 

إال في حدود ضيقة جدا.
)3( عاتق بن غيث البالدي، أشهر أودية الحجاز، العرب ج 5 س 7 ذو القعدة 1392هـ ص 360 
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والبطيخ...()1(.
ثم ذكر ناصر الحارثي آثار عسفان بقوله: )عسفان يقع على الطريق بين مكة والمدينة على 
آثار،  بها  مندثرة،  أثرية  أعاله عبارة عن مستوطنة  أثري في  موقع  به  مكة  بعد 110كم شمال 
وأطالل ومبان، كما تشاهد كسر الفخار، والزجاج، والخزف ظاهرة على سطح هذه المستوطنة، 

من مختلف العصور اإلسالمية()2( إال أننا لم نعثر على ذكر لبئر التفلة في معجمه)3(.
وقوعها على طرق  بسبب  )اإلستراتيجي(  موقعها  على  تحافظ  أن  استطاعت عسفان  لقد   
التجارة والحج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وساعدها كثيراً في علو شأنها وحافظ على 
مكانتها الهامة وبقيت صامدة طوال فترات التاريخ رغم األزمات الشديدة التي كانت تعصف بها 
بسبب انعدام األمن، وكثرة اللصوص المتربصين بالحجاج الذين ربما اجتازوا المكان دون توقف 
خوفاً على حياتهم، وسلمت من االندثار في الوقت الذي نجد فيه بعض المحطات التجارية قد 
ضعفت كثيراً مثل محطتا، قديد، والقضيمة، وهي محطتان تليان عسفان من الناحية الشمالية 
بل بعضها تالشى تماما مثل محطة جنابذ بن صيفي )المحسنية( التي أشرنا لها وال عجب فقد 
اندثرت محطات أعرق وأقدم على نفس طريق الحج الشامي وهي تفوق كثيراً محطة عسفان 
في مقوماتها الطبيعية والمكانية والتجارية، وسبب ذلك تغير طرق المواصالت بظهور السيارات 
وتحول الطريق حيث لم ينقذها المكان وعراقته من االندثار بوجود طرق أخرى أكثر أمناً, وأيسر 

)1( إبراهيم حلمي، المحمل، مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة 1993م، ص 148 -3
السياحي بمحافظة  التنشيط  المطبوعات في  اللجنة  المكرمة، إصدار  المعجم األثري منطقة مكة  الحارثي،  )2( ناصر بن علي 

الطائف 1423- 2003 ص117
)3( وال نجد أي دراسة تاريخية أو أثرية مستقلة عن عسفان اليوم، وهناك توجه من قسم التاريخ بجامعة أم القرى لدراسة بعض 
القرى  الماضيين، فلعل  العامين  الجموم في  الكامل ومحافظة  المكرمة طرحت منها محافظة  المجاورة لمكة  المحافظات 

التاريخية كعسفان تحظى بشئ من اإلهتمام. 
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في مسارها وهذا لم يحدث للمحطة العسفانية التي استفادت من موقعها وأجبرت على مواكبة 
التحديث. 

والعجيب أنها توصف في بعض المصادر التراثية بأنها قرية جامعة وبها منبر، ولكن لم يقدر 
بالكورة  كالوصف  الهامة  المناطق  بعض  في  يحدث  كما  والرحالة  المؤرخين  من  أي  مساحتها 
والقصبة ونحوها، وتشير المصادر إلى أن هناك سوراً كان يحميها وبه حصن، ومن خالل معاينة 
المحطة ودراسة آثارها يرى الباحث أن مساحتها من واقع آثارها ومقارنتها ببعض المحطات 
المشابهة لها على طريق الحج الشامي في حدود أربعين ألف متر مربع )40000 م2( ولم تكن 

لتتجاوز ذلك.
وبحسب المخطط اإلقليمي الخاص بهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المثبت 
بموقع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عام 2015م، الذي ينص على أن عسفان 
تحتل: )مركزاً منخفضاً بين المراكز اإلدارية بمحافظة الجموم من حيث المساحة حيث تقدر 
مساحتها بنحو 404،32 كم2، أما السكان فيستحوذ المركز على الترتيب الثاني بالمحافظة ويبلغ 
عدد سكانه حالياً حوالي 16157 نسمة وتقدر الكثافة العامة بنحو 16 شخص/كم2 وهي من 
الكثافات المنخفضة بالمحافظة، وتم اختيار تجمع عسفان كمركز خدمة قروي واختيار تجمع 

الشامية كأحد القرى الخدمية المقترحة بالمخطط اإلقليمي للمنطقة. 
حيث تنتشر معظم التجمعات التابعة وعددها نحو 41 قرية وهجرة ومسمي سكاني في جميع 

أجزاء المركز بالقرب من الطرق اإلقليمية والرئيسية واالودية المائية المنتشرة.(







55الفصل الثاني : آثار عسفان

ال يمكن أن نعزل بئر التفلة وما حولها من آثار عن محطة عسفان، فجميع هذه اآلثار تمثل 
حدود  نستبين  نكاد  ال  واليوم  عسفان،  محطة  مظلة  تحت  تأتي  وكلها  مشتركاً،  تاريخياً  عمقاً 
المحطة القديمة بدقة بسبب المزارع والمنشآت السكنية، والمنشآت المائية الحكومية الخدمية 
التي استحوذت على غالبية مساحة المحطة وخلطت ماضيها بحاضرها، ولم تسلم سوى بعض 
المنشآت األثرية كبئر التفلة وثالث آبار، وبعض الحوانيت من سوق محطة عسفان. كما اخترقها 
التاريخي عبارة عن فنائين  اليوم من هذا اإلرث  طريق محلي معبد قسمها نصفين، والمتبقي 
مسيجين حفظا بعض من آثار هذه المحطة )شكل رقم 7( وتم تنفيذهما من قبل الهيئة العامة 

للسياحة والتراث الوطني ويمكننا التعرف على ما يضمه هذين الفنائين: 
الفناء األول: ويقع شرق الطريق المعبد )المحلي( ويبعد عن بئر التفلة )150م( محاط بسياج 
حديدي )شبك( قديم لكنه متماسك في غالبيته، وبهذا الفناء يقع سوق عسفان القديم وتحديداً 
في طرفه الجنوبي، تبلغ مساحة الفناء نحو 24000 م2 تشغل منه المباني األثرية الحالية نسبة 
ضئيلة. وهناك بئران تقاربان هذا الفناء وتعدان خارج هذه األسوار وال تعدان منه استخدمت من 
قبل وزارة الزراعة والمياه في الماضي للسقي وعدت في ملكيتها ولكنهما اليوم ناضبتان تماماً 
وال يمكن الحكم على أثريتهما بسبب تغيير مالمحهما تماماً بواسطة غطاء اسمنتي وموقعهما 

على النحو التالي:
في  الثانية:  والبئر  والمياه،  الزراعة  وزارة  مياه  بجوار خزان  الفناء  عند مدخل  البئراألولى: 
وسط الضلع الغربي خارج السور ويحاذيها طريق معبد، والبئران ليستا داخل هذا الفناء. ورمزت 

لهما في سياق البحث )بئر رقم 3 وبئر رقم 4( وسوف نعالجهما إيجازاً في سياق البحث.
الفناء الثاني: يقع غرب المحطة ويفضي لها الطريق المعبد حتى بوابته، نفذت أسواره بواسطة 

أحجار مهندمة ويصل ارتفاعه نحو 2م وتبلغ مساحته نحو 5000م2 .
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شكل )رقم 7( صورة فضائية للفنائين المشتملين على بئر التفلة وسوقها

وتقع بئر التفلة في ركنه الجنوبي الغربي أما في ركنه الشمالي الشرقي فتقع بئر الجنانية 
األثرية. )شكل رقم 7(

أوال: بئر عسفان )التفلة(
لم يعرف الحجاز مصادر المياه الطبيعية الدائمة، فحلت اآلبار بدياًل مناسباً كما هو الحال في 
عسفان، رغم أن تقنية المياه الحديثة وصلته عن طريق مشروع زبيدة قبيل انتهاء القرن الثاني 
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الهجري والذي أحدث انقالباً في هندسة المياه وطريقة استنباطها، فظهرت العيون المستنبطة 
بشكل مستحدث خاصة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة على الدرب الشامي كوادي فاطمة 
ووادي خليص ووادي الصفرا، وخيف الحزامي، وبدر، ولكن الناس لم تستغن عن اآلبار وبقيت 
مصدراً مهماً في الحصول على الماء، وبفضلها تكونت مستوطنات بشرية مجاورة لهذه اآلبار،)1( 
وبالتالي بروز حضارة بشرية متناسبة مع كمية هذه المياه ومتالئمة مع ما تجود به اآلبار، وقد 
بيئة  من  تختلف  وهي  تنفيذها،  وطريقة  إعدادها  في  مختلفة  أنماطاً  بالحجاز  اآلبار  اتخذت 
ألخرى بحسب ما تفرضه الطبيعة المكانية والمكون األرضي للموقع، واستمرت هذه اآلبار في 
نمطها التقليدي )شكل رقم 8(، تفي في الغالب بحاجات الناس في الري والسقيا ومع استصالح 
األراضي الزراعية وتطويرها أحتاج الناس للماء)2( بشكل أوسع في الري الزراعي وبالتالي تطورت 
كثيراً عمارة اآلبار وطريقة استخراج المياه فالحاجة الزراعية فرضت على اإلنسان البحث عن 
كميات أكبر من المياه والتوسع في طريقة استخراج المياه وابتكار طرق حديثة لنزح المياه لكافة 
االستخدامات. ولكن ظهرت صعوبة بالغة في التوسع الرأسي بسبب صالبة القشرة األرضية التي 
تحتجز فيها المياه كون غالبية القشرة األرضية صخرية )وتوجد المياه الجوفية في المنطقة 
الجبلية في الصدوع واالنكسارات وفي التجمعات الطميية المحلية في األودية بين الجبال()3( 
ولهذا لم تشهد بئر التفلة حفراً رأسياً بسبب هذه الصعوبات وحافظت على مستوى محدد من 

)1( الحجاز المنطقة الغربية، ص 146 .
)2( وقد الحظ الباحث كثرة المستوطنات البشرية المالصقة طريق الحج الشامي، لكنها اليوم فقدت مسمياتها تماما ولكن ما نجده 
مبثوثا في كتب الرحالة يثبت أحيانا مسمياتها وذلك عند تتبع سير الرحلة والمسافات، وأحيانا نجدها في الشعر الشعبي 
المتداول، واليخالجني شك أنها كانت ذات شأن عظيم في فترة ما من تاريخها الممتد من قبل اإلسالم حتى اندثارها في 

القرون المتأخرة في حوالي القرن الحادي عشر وما بعده.
)3( السابق ص 146.
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العمق، ونجد لهذه اآلبار تصاميم مختلفة )بمحطة عسفان( وغالبها للشرب وإمداد المسافرين 
بالماء، ولم تتخذ للزراعة، واكتسبت بعض األسماء الوصفية وهي على ثالثة أنماط :

رقبة  ذات  3م  في حدود  واتساعها  الفوهة  متوسطة  وتكون  مطورة(:  )غير  تقليدية  بئر   -1
مرتفعة عن سطح األرض بطول 100سم وعمقها ليس بالبعيد وال يتخذ فوقها دعائم وليس 

لها درج داخلي وتمثلها بئر رقم »1«. وغرضها الشرب.
2- بئر مطورة وتسمى )أم الدرج(: وتمثلها بئر الجنانية وهي ذات فوهة واسعة جداً بحيث 
تزيد عن 9م طويت جوانبها بأحجار محكمة بالجص، وال يبنى فوقها دعائم بل يمد عود 
سميك جداً أو قضيب حديدي على طول الفوهة ولها درج مواز من طرف البئر ينخفض 
حتى مستوى سطح الماء على هيئة دهليز واسع يسمح لرجل أو أكثر بالنزول حتى يوازي 
عمق البئر ويأخذ حاجته من الماء مباشرة وتسمى أم الدرج نسبة لدرجها وقد وجدنا منها 

بئر واحدة بعسفان هي بئر الجنانية التي أشرنا لها .
التقليدية من حيث اتساع  العام اآلبار  3- بئر شبه مطورة )أم القرون(: وتقارب في شكلها 
الفوهة، إال أنه يبنى فوق الفوهة دعامتان مستطيلتان بطول 2م وعرض 60سم ورأسهما 
شبه مدبب وهي مناسبة تماماً لتثبيت الصاج الحديدي أو العمود الخشبي الممتد بينهما 
بشكل أفقي، وتسمى عادة أم القرون تشبيها لها بقرون الدواب وبئر التفلة من هذا النوع.

أ- مناقشة رواية تفل رسول اهلل � في البئر:
لقد القت بئر التفلة رواجاً واهتماماً كبيراً عند عامة الناس لما ورد من أثر أن النبي � تفل 
فيها، وال شك أن وقوعها أيضا على الطريق النبوي بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتكرار 
زيارة الرسول � منح بئر التفلة قدراً من االهتمام، وأول من ذكر التفل هو األبشيهي المتوفى 
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سنة 850 هـ في المتسطرف عندما قال: )بئر عسفان ماؤها يستشفى به قيل إن النبي تفل فيها 
قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل تعالى عنهما كنا نغسل المريض منها فيعافى وقيل 
إن النبي توضأ منها ...()1(، ثم جاء محب الدين محمد بن شمس الدين المصري المتوفى سنة 
880 هـ في رحلته منازل الحجج المصري وذهب إلى أن النبي � شرب من بئر عسفان يقول: 
)ويمرون ببئر عسفان وهي حلوة شرب منها عليه الصالة والسالم يتزودون سائرين به..()2( وهو 

في ذلك ال يبعد كثيراً عن األبشيهي في وصفه ونص على الشرب. 

شكل )8( بئر التفلة اليوم ويظهر الجدار المستحدث وطالء الدعامتين

)1( شهاب الدين محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان، ج1 ص165
)2( محب الدين بن شمس الدين المصري، منازل الحج، تحقيق، ناصر الحزيمي، جداول للنشر والتوزيع، بيروت ط1 2014 م، ص 56
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ويقول العياشي المتوفى سنة 1090 هـ في رحلته ماء الموائد: )ثم خرجنا من مدرج عثمان 
إلى قرية عسفان وبها البئر التي تفل فيها سيد البشر، وهي بئر من شرب من مائها زال عنه 

الضرر()1( ونشعر أن العياشي أكثر صراحة في تثبيت مسألة الشرب النبوي.
وفي القرن الثاني عشر وضمن رحلة ابن الطيب المعروف بالشرقي المتوفى سنة 1171هـ 
نجده يذكر هذا النص: )وشربنا من البئر التي يقال أن النبي � تفل فيها أو شرب منها...( )2(.
ثم يقول: )...وما زال الناس يتزودون من ماء هذه البئر ويكثرون من شربه ويسمون المنزلة 

كلها به فيقولون نزلنا بئر التفلة ...()3(
أما الدرعي صاحب الرحلة المشهورة والمتوفى سنة 1239هـ فيذهب مذهب سابقيه ولكنه لم 
يصرح، ومن خالل السياق نفهم منه قناعته بهذا الفعل، ووصف البئر بأنها: )بحر ال ينزح وشفاء 

من كل داء.. وقد شربنا منها تبركاً( )4(. 

)1( عبد اهلل محمد العياشي، الرحلة العياشية، تحقيق سعيد الفاضلي وآخرون، دار السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظبي، ط األولى 
2006 ج 1 ص 310 

)2( محمد الطيب الشرقي، رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة، تحقيق عارف عبد الغني، دار العراب للدراسات والنشر والترجمة، 
دمشق، 2014 ص188

)3( الشرقي، ص188.
)4( العرب ج، 3 -4، 1395هـ، ص308
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شكل رقم )9( بئر التفلة وتظهر في شقها الغربي غرفة المضخة
ثم جاء محمد صادق بيك في رسالته )مشعل المحمل( عام 1297هـ فوصف اآلبار بما فيها 
التفلة بقوله: )وهناك ثالثة آبار عذبة المياه السيما بئر التفلة فإن ماءها كماء النيل ويقال أن 
ماءها كان مراً فتفل فيها الرسول عليه السالم عند مروره هناك فحال إلى وقتنا هذا بخالف ماء 

اآلخرين فإنها ثقيلة()1( ويعني باآلخرين اآلبار األخرى المجاورة لها.
أما إبراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين فلم يسمها ببئر التفلة يقول: )... ويقال: أن النبي 
� شرب منه...()2( وقد ذكرعاتق البالدي بئر التفلة بقوله: )بئر في عسفان محكمة الطي واسعة 

النيل،  وادي  مطبعة  النيل.  وادي  مطبعة  الطائف، مصورة عن  المعارف،  مكتبة  الناشر  المحمل،  مشعل  بيك،  )1( محمد صادق 
مصر- القاهرة 1298 هـ ص23 .

)2( مرآة الحرمين، كانت رحلته هذه في عام 1326هـ في شهر محرم عند عودته من الحج، وفيها وثق بئر التفلة بصورة فوتغرافية 
وهي أول صورة فوتغرافية لها ولم يسبق أن وثقت فوتغرافيا قبله، ج 2، ص200 .
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الفوهة يضرب المثل بعذوبة مائها، ويقال أن رسول اهلل � ورد عسفان ... فأشرف على هذه 
البئر فتفل فيها...()1(

السنين  عشرات  منذ  التفلة  ببئر  يذكرونها  الناس  نجد  المنطقة  تاريخ  مراجعة  ومن خالل 
ويعتقدون في بركتها وهي معروفة بهذه التسمية وهذه السمة تتناقلها األجيال بالتواتر كما تتناقل 
أسماء األماكن حتى أن الباعة المجاورين للبئر كانوا يرتشفون منها صباحاً طلباً للبركة ويصفون 
ماءها بالعذب جداً مما يعني تواصله واستمراره حتى يومنا هذا تواتراً واستفاضة. إال أن بعضهم 
قد تعجب من تغير عذوبتها وقال لم نعهد ذلك. وتستخدم مياهها اليوم للشرب ومثبت عليها 

مضخة )شكل رقم 9(
من خالل  مرات  عدة  بها  الرسول �  مرور  بفضل  خاصاً  إهتماماً  بئرالتفلة  اكتسبت  لقد 
الغزوات النبوية، أو أثناء أداء الحج والعمرة بمكة المكرمة، وال شك أن كل المواطن النبوية هي 
بالنسبة للمسلمين مواطن عظيمة تستحق التأمل في سيرة هذا النبي الكريم ومدى تكبده للمشاق 

عبر هذه األودية الوعرة من أجل نشر رسالة الرحمة والسالم بين الناس. 

ب - البئر في المصادر والمراجع: 
كنا قد أشرنا لعسفان وبئرها في الفصل األول عند الحديث عنها خالل العصور التاريخية، 
ولم نستطع تمييز بئر )التفلة( عن غيرها من اآلبار المجاورة لها في المصادر المتقدمة كما هو 
الحال عند ابن هشام والطبري إذ نجد عسفان تذكر مع اآلبار تعميماً ودون تحديد حتى القرن 
الثامن الهجري، فلم تكن بئر التفلة قد استقلت بقيمتها الثقافية والدينية وبقيت مندمجة بين 
نظيراتها، فالحربي في المناسك لم يذكرها بالتفلة بل ذكر آبارا بعسفان فقط دون تخصيص، 

)1( عاتق بن غيث البالدي، معجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزيع، ط1 1399هـ، ج2،ص36 .
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والجبال  األمكنة  والزمخشري في  والحموي في معجميهما،  البكري  عند  أيضاً  والحال مشابه 
والمياه ذكرها باآلبارفقط، وابن جبير، وابن بطوطة في رحلتيهما، والنووي في التهذيب وجميعهم 
ال يذكرون آبار عسفان إال تعميماً فقط وال يحددون بئر التفلة بالمسمى أبداً وبقيت معممة دون 
تخصيص أو تمييز، حتى جاء القرن التاسع الهجري، وتشكلت فيه كتب رحالت الحج، حيث اتخذ 
الحج،  ومسالك  الطرق  تدوين مشاهد  في  تتمثل  األدباء طريقة  من  وغيرهم  والرحالة  العلماء 
ولهذه الطريقة قيمتها العلمية الكبيرة إذ تعتمد المشاهدة الواقعية طريقة منهجية في الوصف 
والتوثيق، وأول من لمح لهذه البئر في هذا اإلطار هو األبشيهي في المستطرف وقاربه في هذا 
محب الدين المصري في كتابه منازل الحج وهذان المصدران ذكرا بئر التفلة ولمصدريهما قيمة 
كبيرة كونهما وقفا ميدانياً على جملة هذه اآلبار وحددا بئر التفلة، ثم جاء العياشي مطلع القرن 
الحادي عشر في رحلته المسماة الرحلة العياشية وذكرها صراحة وميزها بالتفل وماثله في ذلك 
ابن الطيب الشرقي في القرن الحادي عشر في رحلته من فاس إلى مكة المكرمة، وقبل نهاية 
القرن الثالث عشر صرح بذكرها محمد صادق بيك في رسالة المشعل المصري بوضوح تام، 
وفي عام 1226هـ تطرق لها إبراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين وميزها بتفل النبي � بها 
بل ووثقها وصورها، وفي عام 1392هـ حظيت باهتمام خاص عند عاتق بن غيث البالدي كما في 
مجلة العرب وسماها ببئر التفلة ولم يغفلها في معجمه عند الحديث عن بئر التفلة. في حين أننا 

نجد الجاسر ينشط لتوثيق الروايات التاريخية المتعلقة بها ويذكر كثير من المصادر)1(.

)1( ابن هشام، ج1 ص490، الطبري، ج2 ص549، الحربي، ص415، البكري ،المعجم ج2ص942، الزمخشري في األمكنة والجبال 
بطوطة،  ابن   ،alwarraq.com األسماء«  تهذيب  في  النووي   ،122 ص  ج4  الحموي  ،ص125،  جبير  ابن  ص263،  والمياه، 
ص366،األبشيهي، ج1 ص165، محب الدين المصري، ص56، رحلة العياشي، ج1 ص 310، رحلة ابن الطيب الشرقي، ص188، 
رحلة الدرعي ،العرب ج3-4ص308، محمد صادق بيك، ص 23، إبراهيم رفعت باشا، ج2، ص 200، البالدي، مجلة العرب، ج5 

ص 362، البالدي في معجم معالم الحجاز ج2 ص36، الجاسر،مجلة العرب، ج3 و4، س 19 شوال، 1404هـ ص168.
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ج- الوصف المعماري للبئر: 
تقع بئر التفلة شمال شرق قلعة عسفان بمقدار 1350م وإحداثياتها )1.923929و 39.350438(

وكانت تتوسط المحطة العسفانية، وتجاورها سوق كبيرة فصلت عنها اليوم بمزارع. 
و يصعب علينا تحديد تاريخ إنشائها بهذه الطريقة التي هي عليها اليوم بسبب إحكام غلق 
فوهتها بصاج قوي ومحكم، ولعلها تقارب إنشائياً جاراتها ومن الممكن أنها نشأت ضمن فترات 
تنفيذ  في  سائدة  طريقة  وهي  البئر  لجدران  الحجري  الطي  هو  تشابه  وأقوى  متقاربة  زمنية 
أوصافاً  ترد  لم  أنه  ونلحظ  الشامي،  الحج  طريق  على  وخاصة  العثمانية،  الدولة  زمن  اآلبار 
إنشائية واضحة حيال هذه البئرعند المتقدمين، وغلب الوصف األدبي كثيراً على الجانب المادي 
)وهي  يقول:  باشا حيث  رفعت  إبراهيم  المؤرخين هو  من  إنشائياً  وأول من وصفها  اإلنشائي، 
مبنية من الحجر األسود المتين وسمك جدارها متر ونصف المتر وعمقها ثمانية أبواع ونصف 
عند نقص مائها وخمسة أبواع عند زيادته وماءها عذب كماء النيل...()1( ولم يذكر الدعامتان 
)وهي مطوية طي  بقوله:  البالدي  عاتق  ثم وصفها  فوتغرافية.  بصورة  ووثقها  وجودهما،  رغم 

حسنا...()2(.
والبئر اليوم لم تتغير جوهرياً عن هذه األوصاف المذكورة ولكن هناك تغيرات شكلية كبناء 

سور حولها وتغيير لون الطالء )شكل 10(.

)1( إبراهيم رفعت باشا مرآة الحرمين ج2ص200
)2( عاتق بن غيث البالدي،أشهر أودية الحجاز.. مجلة العرب، ج5 ص362 س، 7 1392هـ ص362
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شكل رقم )10( الدعامتان اللتان تعتليان فوهة البئر وتبدو مطليتان باللون األزرق

وميكن وصفها إنشائيا على النحو التالي: 
الداخل 4.30م، ذات  يبلغ قطرها من الخارج 5.80م، ومن  التدوير  بئر ذات فوهة محكمة 
اليوم مغلقة بإحكام بصاج حديدي متماسك يتوسطه  رقبة ترتفع عن األرض 80سم، والفوهة 
غطاء حديدي مربع الشكل به منفذ يسمح فقط بمرور دلو، ويبلغ عمق البئر نحو 15م، وتعلو 
بلون أزرق  الرأس بطول180سم وسمك 60سم تم طالءها  الفوهة دعامتان مستطيلتان مدببتا 
يربط بينهما قضيب مد بشكل أفقي مثبت عليه بكرة تسمح بتدريج الرشاء داخل البئر لنزح الماء، 
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وقد اعتمد المحمل المصري زمن إبراهيم رفعت باشا على السبية)1( دونها وهي آلة من ثالثة 
أرجل علقت بها بكرة الجذب واشار لها بقوله: )... والسقاؤن يخرجون منها الماء بدالء ربطت 
بها أحبال ليف وأديرت على بكر حديدي علق في آلة ذات أرجل ثالثة "السبية" ()2( ويظهر أن 
الدعائم لم تكن كافية بحيث تتحمل قوة نزح السقائين الخاصين بالمحمل المصري فاستعاضوا 

عنها بالسبية. 
أما سمك جداررقبة البئر وارتفاعه ومواده فهي كما كانت لم تتغير. باستثناء الطالء الخارجي 

)شكل رقم11- 12(.
ونجد ثالث درجات للبئر في الناحية الشرقية تسمح للراقي بالصعود بسهولة.

اليوم محاطة بفناء مربع الشكل طول ضلعه 15م أما ارتفاعه فيصل 2م هيئت  التفلة  وبئر 
له بوابة خارجية واحدة فقط في الناحية الشمالية وله عتبات بنيت من الحجر المهندم تفضي 
من  بنيت  الشرقية  الشمالية  الزاوية  في  الشكل  مربعة  غرفة  وهناك  المنخفض،  الفناء  لباحة 
الحجر )محدثة( وغرضها مأوى للحراس، كما نجد حجرة من الصاج تقع غرب البئر بداخلها 
مضخة مياه متصلة بأنبوب لسحب المياه، وهذه التحديثات قامت بها بلدية عسفان ولم تكن 

موجودة في عام 1429هـ. 

)1( مرآة الحرمين، ج 2، ص 199.
2  المرجع السابق، ص200
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شكل )11( صورة فوتغرافية لبئر التفلة كما وثقها صاحب مرآة الحرمين في شهر محرم 1326هـ

وكانت بئر التفلة غير مسورة والناس يذهبون للبئر مباشرة ويقومون بنزح الماء من قاع البئر 
بواسطة الدالء وبقيت الطبيعة المكانية كما هي لم تتغير حتى عام 1429هـ وقد زارها الباحث 
في هذا التاريخ وهي على تلك الهيئة حيث تبدو للرائي مباشرة بعد ولوج الفناء ويرتادها الناس 
دون عوائق والتحيط بها جدران، ثم تولت بلدية عسفان بعد ذلك ترميمها وتغطية الفوهة بصاج 
حديدي، أما األساس من البناء فظل كما هو منذ عام 1326هـ ولم تؤثر هذه الترميمات جوهرياً 
على هوية البئر منذ أول صورة لها أثبتها إبراهيم رفعت باشا، أما ما حولها فقد شهد تغيرات 
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أوسع من قبل بلدية عسفان كتنظيف الساحات المجاورة للبئر وبناء سور وتثبيت مضخة فوق 
البئر وإزالة المخلفات، وتمكنا من زيارة مديرها المهندس فيصل آل مخلص ظهر يوم الثالثاء 
مطابق  وترميم  من صيانة  إنشائية  بإجراءات  قامت  عسفان  بلدية  أن  لنا  وذكر  1437/4/9هـ 
ألصلها التراثي وأنها هي من قام بجميع التحديثات كما صممت نموذجين لحانوتين مطابقين 
ألصلهما التراثي)1( وأفاد أنها تقع في ملكية وزارة المياه والكهرباء )في ذلك التاريخ( وهو ما أكده 

لنا مدير العالقات العامة بمديرية المياه بجدة فيما بعد .
أما اليوم فبئر التفلة تعاني النضوب بسبب انخفاض منسوب المياه نتيجة الجفاف أو بسبب 
المضخات الزراعية الهائلة التي تحيط بالبئر من جهات مختلفة، وكمية مياهها قليلة جداً ومالحة 

مما يعني أنها تغيرت كثيراً بفعل النشاط البشري المجاور. 

د- استخدام البئر على مر العصور:
نستطيع أن نستشف من المالمح العامة لبئر التفلة أنها ظلت منهلة فقط، ومورد مياه للشرب، 
يرد عليها أهل تلك الديار وتمرها القوافل للسقيا ولم يعثر الباحث على آثار لقنوات ري بالقرب 
من البئر أو مالصقة لها مثل األحواض ونحوها مما يشير إلى عدم توزيع المياه إلى أراض زراعية 
حول البئر، فلم تكن عامرة بالمياه بحيث تتحمل النزح المتكرر، ثم أن استمرار توافد الناس عليها 
وخاصة السابلة وقوافل الحجاج ال يسمح بأن تستمر بالزراعة، وبقيت البئر منهل مياه على طريق 

القوافل وحصرت قيمتها في بركة شربها فقط. 

)1( وبعد دراسة المعالم اإلنشائية للحوانيت تبين للباحث أنها ال تشابه أصلهما بل وتختلف كثيرا عن مشابهة األصل التراثي، مما 
يعني عدم اإلعتماد عليهما كموذجين عند تنفيذ حوانيت جديدة ونرى أن تدرس الحوانيت ضمن التراث العمراني وتنفذ 

وفق سماتها المميزة لها.
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هـ - حالة البئر الراهنة وملكيتها
أنها  فعرفنا  والتنظيمية،  اإلدارية  الناحية  من  بالبئر  المعنية  الحكومية  الجهات  عن  بحثنا 
اليوم تقع ضمن ممتلكات وزارة البيئة والزراعة والمياه، وقبل ذلك كانت في ملكية وزارة المياه 
لوزارة  تتبع  كانت  بهم عندما  المياه بجدة فاتصلنا  وتمثلها مديرية  لها،  زيارتنا  والكهرباء وقت 
المياه والكهرباء، وأفادوا بملكيتهم لهذه البئر )التفلة( وأنها تحت إدارتهم، وطلبنا منهم تصور 
العامة  الهيئة  من  بخطاب  لهم  وبعثنا  الطلب،  لهذا  فاستجابوا  البئر  هذه  عن  شامل  إنشائي 
للسياحة والتراث الوطني فرع العاصمة المقدسة لكي يستكملوا التكليفات، فبعث لهم مدير فرع 
هيئة السياحة بالعاصمة المقدسة بخطاب رقم )8464( بتاريخ 1437/5/23هـ متضمناً طلب 

تصور إنشائي عن البئر وما حولها من آثار. )شكل رقم 13(
وقد تحصلنا على تقرير هندسي إنشائي يوضح معالم البئر اإلنشائية المعمارية فقط، كما 
حصلنا على تقرير صحي مشتماًل على تحليل عينة من مياه بئر التفلة. وأثبتت هذه العينة تملحها 

اليوم .



عسفان وبئرها التاريخية 70

شكل رقم )12( بئر التفلة وتظهر عليها بكرة الجذب وتعود الصورة لعام 1427هـ 
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 )شكل رقم 13( رسم هندسي توضيحي لبئر التفلة مديرة المياه بجدة-

اإلجراء الشرعي:
أما من الناحية الشرعية فقد تم التواصل مع مدير مكتب الشؤون اإلسالمية بمحافظة الجموم 
األستاذ/ سرور المطيري يوم الخميس 1437/4/7هـ وهي الجهة اإلدارية المسؤولة عن الشؤون 
اإلسالمية بعسفان، وطلب الباحث توضيح إن كان هناك إجراءات متخذة حيال الزيارات الدينية 
للبئر من قبل بعض الناس وما اإلجراءات الشرعية الرسمية المتخذة حيال هذه الزيارات فأفاد 
في رسالة نصية مكتوبة بتاريخ 8 /1437/4هـ )أنه ال توجد لديه أي وثائق رسمية تخص بئر 
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التفلة( وعليه وبناء على إفادته فإنه التوجد إشكاالت شرعية عن زيارات غير مشروعة لهذه البئر 
وفق ما أفادنا به مدير الفرع بالمحافظة. 

ثانيا: اآلثار األخرى في عسفان:
أ- اآلبار:

هناك أربعة آبار محيطة ببئر التفلة، أمكن التعرف على اثنتين من خالل طبيعتها اإلنشائية 
اسمنتية  بطبقة  فمغطاة  األخريان  اإلثنتان  أما  للزائرين،  مكشوفتان  وهما  تصميمها،  وطريقة 

)صبات( ولم نتمكن من التعرف على طبيعتها اإلنشائية .
بئر: رقم )1(

كبيرة  فوهة  ذات  بئر  وهي  60م  بمقدار  التفلة  بئر  وتقع شمال شرق  الجنانية  ببئر  وتعرف 
إذ يبلغ قطرها من الداخل 8.70 سم ومن الخارج 9م أما عمقها الحالي فيبلغ 9,40سم وقد 
يزيد عن ذلك بسبب تراكم الرمال ومحاطة برقبة ترتفع عن األرض بمقدار 100سم، وسمك 
جدارها 170سم بنيت من الحجر المطوي بإحكام وانسياب شديد، وتم تنفيذ سلم من الصخر 
منخفض ومتدرج يسمح لطالب الماء بالدخول حتى قرابة عمق البئر، والمقصد منه ليس جلب 
الماء من الوادي كما ذكر إبراهيم رفعت باشا بل لتمكين الوراد من النزول لجلب المياه وخاصة 

المسافرين. )شكل رقم 14- 15- 16( 
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شكل )14( مدخل بئر الجنانية قبل التحديثات عام 1427هـ 

شكل )15( مدخل بئرالجنانية بعد ترميمه 
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وهي البئر عينها التي ذكرها إبراهيم رفعت باشا في مرآة الحرمين بالشمالية )وهناك ثالثة 
آبار الشمالية منها سعتها عشرة أمتار تقريبا وسمك جدارها متر ونصف ولها سلم على الوادي 

يتدفق منه السيل إلى البئر إذ اقبل وعمقها اثنا عشر مترا ...()1(.
وهذه المواصفات تتطابق تماماً مع ما ذكره باستثناء وظيفة الدرج إذ ليس الستقبال المياه من 
الوادي كما ذكر إبراهيم رفعت باشا, بل لدخول الناس وخاصة السابلة للشرب ونحوه وهي اليوم 

خالية من المياه وقاعها مهمل, وأصبح مرتعا للعابثين لسهولة النزول والخروج .
كما وضع قضيب من الحديد على هيئة »شاص« يمتد بامتداد الفوهة ربما تثبت عليه بكرات 

)دوالبية( لنزح الماء عندما تغور البئر عن الحد المالئم للنزول. ولعلها كانت رهية الماء .
وهي بهذه الوضعية تميزت عن اآلبار المجاورة ببعض المالمح الجمالية اإلنشائية مع تهذيب 
وتناسق أحجارها المجصصة، ولعلها حفرت لتخدم أسلوباً معيناً في طلب المياه، وتسمى عادة 
في الحجاز بأم الدرج عندما تكون على هذه الهيئة ولها تصاميم طرق مختلفة، وال نجد لها دعائم 
فوق البئر كما في بئر التفلة وذلك لعدم الحاجة عليها، وعيض عنه بالقضيب الممتد افقاً ولم 
يكن من تصميمها أصال بل أضيف. وتعد من نوع اآلبار ذات الدرج، وتمثل هذه البئر نموذجاً أثرياً 
مميزاًً جداً لآلبار بطريق الحج الشامي؛ حيث احتفظت بكامل تفاصيلها األثرية والتاريخية التي 
أشرنا لها، كطريقة بناء الحجر المطوي الخاص بجدار البئر، والدهليز المفضي لحافة البئر من 

الداخل مع البوابة ذات العقد الحجري المقوس. وغيرها من المميزات شكل )16(.
لتحمل الوزن مما ضمن له المحافظة على وظيفته  مناسباً  وقد اتخذ الطي شكل هندسياً 
حتى اليوم إذ نرى الجدار متماسكاً بشكل جيد، والشك أن استخدام الجص ساهم في تماسك 

الجدران وتثبيتها. )شكل 17- 18(. 

)1( إبراهيم رفعت باشا، مرآة الحرمين ج2 ص200
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 )شكل رقم )16( بئر الجنانية من داخلها 

شكل رقم )17( طريقة طي جدران آبار عسفان من الداخل وهي تشابه تماما طي بئر التفلة
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شكل )18( طريقة أخرى لطي جدران آبار عسفان 

بئر: )2(
تقع في الفناء الشرقي، شمال شرق بئر التفلة بمقدار 300م مجاورة للسوق ما تزال تحتفظ 
رقبتها وطيها  وارتفاع  الفوهة  تدوير  الجنانية في طريقة  وتشابه  األثرية،  اإلنشائية  بتفاصيلها 
الحديدي  أو  الخشبي  العود  لثبيت  دعائم  فوقها  وليس  المحكم  الجدران  وتثبيت  بالصخور 

ووظيفتها توفير مياه الشرب، كما نلحظ تدخل الجص في تكوينها مع الحشوات. )شكل 19(

شكل رقم )19( بئر رقم )2( وتعود الصورة لعام 1427هـ وتبدو الطبيعة المكانية كما هي ويشاهد شجر السلم والمرخ 
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يبلغ قطر فوهتها من الداخل )210( سم، أما قطر البئر من الخارج فيصل )320( سم وعمقها 
الحالي )8م( )وربما يصل عمقها 14م مقارنة بغيرها من اآلبار( ولكن الطمر الشديد لقاع البئر 
جعل هذا العمق يفقد بعض منه. يبلغ سمك جدارها الحائطي )رقبة البئر( 110سم وارتفاعه عن 
األرض نحو 80 سم ولعل بعض منه مطمور، واليوم ليس بها ماء وغير متصلة بمضخة مما يعني 

أنها داثرة وغائرة الماء منذ زمن بعيد. )شكل رقم 19- 20(
دوافع  تكون هناك  أن  دون  العبث فقط  بفعل  للتهدم  الشرقي  تعرض بعض من جزئها  وقد 
فنية. ويبدو لنا أن البئر أنشئت في األصل للشرب دون الزراعة، ويعود تاريخها لقرنين أو نحوها 

بموجب سمات البناء. 

شكل رقم )20( بئر رقم )2( وتبدوعند مدخل الفناء الشرقي وتبدو مالمح التجريف حول البئر

بئر رقم )3( 
فوهة  ذات  المنتصف،  في  والسور  المعبدة  الطريق  بين  ما  الشرقي  الفناء  أسوار  خارج  وتقع 
دائرية، وعليها آثار مضخة قديمة، تبعد )215م( شمال شرق بئر التفلة وال يبدو أن بها ماء مطلقاً 
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وشهدت تجديداً واسعاً غير مالمحها األثرية تماماً، بعد تدخل اإلسمنت اإلفرنجي في تغطيتها، 
ولعلها محتفظة بقيمتها األثرية الداخلية بسبب اإلغالق المحكم بالخرسانة والصب. )شكل رقم 21(

شكل )21( بئر رقم )3( مغطاة باإلسمنت بشكل متدرج

بئر رقم )4(: 
وتقع قبيل مدخل الفناء الشرقي وتبعد )310م( عن بئر التفلة وتشابه بئر رقم )3( في استدارة 
قديمة  مضخة  وجود  مع  المياه  من  خالية  اليوم  لكنها  متدرجة  بصبات  الغلق  محكمة  فوهتها 

بجوارها .
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شكل رقم )22( بئر رقم )4( وتشبه سابقتها في التغطية

وتولى إدارتهما وزارة البيئة الزراعة والمياه، وقامت الوزارة بهذه اإلجراءات احترازاً لمخاطر 
أمنية محتملة وتمت في زمن واحد كما يبدو من طريقة تنفيذ التغطية. )شكل رقم 22(

ويظهر لي أنهما كانتا ذاتا سمتين أثريتين تاريخيتين مقاربتين لآلبار الثالث، والشك أنهما 
ضمن مجموعة اآلبار التي وصفها الرحالة منذ القرن العاشر.

ولو أمكن إزاحة الغطاء فلربما نجد البئرين على حالتهما القديمة، وليس من الصعب تفكيك 
الخرسانة الحاجبة لفوهة البئرين بالطرق األثرية المعمول بها في مجال التنقيبات.
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ب- سوق عسفان التاريخي
المسؤولة  وهي  لعسفان،  كبيراً  إقتصادياً  عمقاً  تمثل  لها  أشرنا  التي  التفلة  بئر  أن  الشك 
مسؤولية مباشرة عن نشؤ محطة عسفان وتثبيت عمقها اإلقتصادي، وإن لم تكن لوحدها فقد 
شاركتها آبارأخرى تحملت عبء تنويع مصادر المياه وتغذية المحطة، وكان من الطبيعي أن تنشأ 
أعمال إقتصادية متزامنة مع ما تجود به اآلبار من مياه والشك أن السوق أهم مظهر اقتصادي 

وحضاري ينتفع منه الناس ويقوي صالتهم بهذه المحطة .
يقع هذا السوق في الفناء الشرقي، شمال شرق بئر الجنانية بمقدار )115م( عند خط طول 
وعرض )21.925259 - 39.352294( جنوب الفناء ويقع على جادة الطريق مباشرة، والمتبقي 
منه اليوم جدران متالصقة ومتراصة، في حين اندثرت السقوف وقد أمكن أخذ مقاسات الحانوت 
الغربي المنفرد نظراً الحتفاظه بسمته األثرية أكثر من غيره من الحوانيت المجاورة واعتبرناه 

نموذجاً مطابقاً للبقية في خواصه اإلنشائية وهو على النحو التالي:
حانوت مستطيل الشكل بني من الحجر المشذب يبلغ سمك جداره 50 سم وثبتت الصخور 
وملء  الجدار  وتماسك  تمتين  منها  وقصد  الصغيرة،  الحجرية  الحشوات  بواسطة  الجدار  في 
الفجوات، يبلغ طوله 14م وعرض 5م »من الخارج« )وقد يزيد الحانوت أو ينقص تبعا لمقتضى 
ارتفاعه فيصل 250سم  أما  ذكرنا،  ما  يتجاوز  الغالب ال  وفي  السوق(  بقية حوانيت  البناء في 
وله بوابتان بعرض 150سم وارتفاع 200سم وتتوسطان الجدارين الشمالي والجنوبي، وبالجدار 
ارتفاعها 80 سم وعمقها 60سم  نافذة داخلية مقوسة باآلجر على شكل عقد، يصل  الشرقي 
وعرضها 80 سم ونفذت كي تخدم التاجر في التخزين الجانبي أو عرض البضائع. وربما كانت 

هذه النافذة شائعة في بعض الحوانيت وليس كلها ألني لم أجد لها أثر في بقية الجدران. 
الثاني  والقسم  11م  بطول  )الرئيس(  الشمالي  األول  النصف  نصفين  إلى  الحانوت  وقسم 
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بعيد  حد  إلى  يشبه  التصميم  وهذا  باب،  له  جدار  بينهما  يفصل  )مخزن(  3م  بطول  الجنوبي 
يفتح  كان  السوق  ولعل  المنورة.  المدينة  من  اقتربنا  كلما  الشامي خاصة  الحج  حوانيت طريق 
بكامله على الباحتين الشمالية والجنوبية. )شكل رقم23- 24- 26- 27- 28( وأجده يشابه تماماً 

سوق غيقة بمحطة بن حصاني قبيل محافظة بدر

شكل رقم )23( بقايا سوق عسفان وتعود الصورة لعام 1427هـ 
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شكل رقم )24( سوق غيقة بطريق الحج الشامي ولعله كان يشابه سوق عسفان في طريقة توزيع الحوانيت
 

على  اآلجر  يشترك  كما  الطين،  وأحياناً  الحشوات  بواسطة  غالباً  الجدران  صخور  وتثبت 
نحو يسير في بعض الخواص اإلنشائية وليس عاماً وتنعدم النوافذ، أما السقوف فهي منزوعة 
اليوم تماما وال يوجد منها غير بقايا من األعواد ملقاة على األرض وهي بطول 5م وبعضها 4م 
الحوانيت  السقوف، وتسقف عادة هذه  القوية استخدمت بال شك في  األثل  أعواد  جعلت من 
بالحصر وجريد النخل وتتخذ أعواد األثل لحمل هذه السقوف. ونظراً لغياب الهيكل العام للسوق 
فإننا النستبعد أن يكون مشابها ألسواق طريق الحج الشامي المنتشرة على طول السوق وتتميز 

بالتراص وبانفتاحها على الجهة الجنوبية .
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شكل رقم )25( تجويف غير نافذ داخل أحد جدران السوق 

الحوانيت األخرى من خالل سجالت  بقية  الحانوت مع  تاريخ نشأة هذا  أتبين  ولم أستطع 
 ،... لها  باشا  رفعت  وإبراهيم  ابن جبير  يسيرة عند  إشارات  لها  نجد  ولكن  وثائق،  أو  مكتوبة 
وأرجح أن السوق بسمته الحالية نشأ منذ قرنين أو ثالثة من واقع طريقة البناء ونمط اإلنشاء، 
وتم تصميمه محليا ولم نلحظ المعمار العثماني، أما الصخور فقد جلبت من الحرات والجبال 

المجاورة للمحطة )شكل 29(.
وعلى بعد 70م من هذا الحانوت نحو الشرق هناك أربعة حوانيت واضحة المعالم تتشابك 
وتتشابه مع هذا الحانوت باستثناء سماكة الجدران واتساع الحوانيت مع تدخل الطين في جدرانها 

بشكل واضح، ولعلها كانت ممتدة من الشرق حتى الغرب بطول 90م ومتالصقة.
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من واقع تصميم البناء لجميع الحوانيت نعتقد أنه يعود لنفس الفترة التي نشأت بها الوحدة 
األولى، وهذا النمط المعماري كان شائعاً منذ القرن الثاني عشرالهجري على امتداد قرى طريق 

الحج الشامي .

شكل رقم )26( بقايا رجوم تجاور سوق عسفان وسط فناء السوق وتعود الصورة لعام 1427هـ 

والشك أن السوق كان ضرورياً بجوار بئر التفلة وبقية اآلبار وهو التقليد التجاري الذي سارت 
عليه المحطات التجارية الهامة بطريق الحج الشامي ،وال تذكرالمصادر القديمة تفاصيل كافية 
عن الطبيعة العمرانية لألسواق وما بقي منها اليوم شاخصاً يوضح طبيعتها العمرانية حيث يتم 
االعتماد على الصخورالمشذبة تشذيبا جيداً مع الطين لسد الحشوات وتمتين البناء. ومن خواص 
حوانيت هذا الطريق الهندسية تقسيم الحانوت لقسمين قسم لعرض البضاعة وآخر لتخزينها 
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مع انعدام النوافذ. وذكر إبراهيم رفعت باشا أنه يلبي حاجات المسافرين)1( وذلك في مطلع عام 
1326هـ، إن وجود السوق يعني أن هناك حراكاً اقتصادياً جيداً وتفاعل تجاري بين المسافرين 
والتجار وأهل المحطة وما جاورها، كما يعطينا صورة واضحة ألنماط المنشآت التجارية بمحطة 
عسفان، ويدل أيضاً على أن محطة عسفان كانت تمتلك مقومات تجارية واقتصادية قوية ساهمت 
في رفع مستوى معيشة الناس. كما نجد أن بعض كسر الفخار قد تعرضت للحرق الشديد حتى 
تحولت عن لونها الطبيعي إلى السواد وهذا يمنحنا مؤشراً قوياً أن السوق العسفاني كان يتعرض 

لحرائق، وهذا الحروق الفخارية أوضح دليل على مثل هذه الحوادث .
أما نهاية السوق فقد تكون ما بين عامي 1370هـ و1375هـ بسبب ظهور السيارات وتحول 
الطريق  انحراف  مع  العسفانية  بالمحطة  طوياًل  للمكوث  ملحة  الحاجة  تعد  لم  إذ  المسافرين 
عن مركز عسفان القديمة وبروز أسواق جديدة ومعاصرة مثل المقاهي الشعبية ذات الكراسي 

الخشبية التي كانت تفي بحاجات المسافرين من خالل البيع والشراء بجوارها. 

)1( مرآة الحرمين، ص200 .



عسفان وبئرها التاريخية 86

 )شكل 27( بقايا من سوق عسفان كما يبدو اليوم 

ولعله نشأ في األصل وفق تقاليد األسواق العربية على بسيط من األرض بجوار تجمعات 
بشرية موسمية، ثم تطور حتى أصبح على هيئة هذه البنايات التي نشاهدها، ومن خالل 

حجم السوق وطريقة تنفيذه ومساحات الحوانيت نعده متطوراً جداً بل وواسع النشاط.
والزائرين  الحجاج  يحتاجه  مما  مكونه  أنها  فالغالب  التجارية  مواده  غالبية  أما 
كالمنتجات الزراعية المحلية، ومنتوجات الحيوانات وأعالف المواشي.... وفي رحلة ابن 
الطيب الشرقي تـ1171هـ ذكر لمعروضاته يقول: )وقامت هناك سوق جامعة ألنواع اللحوم، 

والخضر، والحشيش وغير ذلك...()1(.

)1( أبن الطيب الشرقي، ص 188 .
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شكل رقم )28( طريقة بناء حوانيت سوق عسفان، وتعود الصورة لعام 1427هـ 

ج- قلعة عسفان:
كنا قد أشرنا لوثيقة عثمانية تعود لعام 1309هـ )شكل رقم 6( وهذه الوثيقة قدمت لنا بعض 
التفاصيل األمنية عن هجمات اللصوص على قوافل الحجاج أثناء مرورهم بمحطة عسفان، وهذه 
الهجمات دفعت العثمانيين إلنشاء قلعة جوار محطة عسفان بقمة مرتفع صخري على بعد1350 
م شمال غرب المحطة، وهي مخصصة لحماية الحجاج من هجمات اللصوص فقط إبان زمن 
الحج ولم تتطور هذه القلعة بحيث تصبح حاضرة مستقرة تدير هذه الناحية وتؤمن سالمة الناس 
طوال العام، إذ لم يكن بوسع العثمانيين فرض سيطرتهم الكاملة على هذه الناحية بسبب وعورة 
المنطقة وصعوبة المواصالت نظراً لبعدها عن مكة المكرمة وجدة، حتى في زمن رحلة إبراهيم 

رفعت باشا عام 1326هـ عند مروره بعسفان نجده يصف الوضع بأنه مضطرب.)1(.

)1( مرآة الحرمين، ص200



عسفان وبئرها التاريخية 88

وهي اليوم معلماً تاريخاً جيداً عند مدخل عسفان بعد ترميمها من قبل بلدية عسفان وفق ما 
أشار لنا به مدير البلدية، ورممت وفق نمطها األثري. وتحاط اليوم بسياج معدني وتفتح بوابته 
شرقاً على طريق المدينة السريع، ونشاهد بعض المعالم الجمالية المنفذة من البلدية تحيط 

بالقلعة. )سنأتي عليها(.

د- المعثورات األثرية: 
يظهر لي جلياً أن كثيراً من الفخار كان يغطي مساحة السوق وما حوله من مساحات، وهو 
ولكن  المحطة،  المتناثرة جميع مساحة  الفخار  الباحث عام 1427هـ حيث غطت كسر  رآه  ما 
التغيرات الشديدة التي المست هذه المساحة أخفت معظم هذه الملتقطات النفيسة، ولم يتبق 
منها سوى المنتشر على شريط ضيق جنوب السوق خارج سياجه بموازاة الضلع الجنوبي يبلغ 
طوله نحو100م وعرضه يمتد من السياج حتى طرف وادي فيدة جنوباً وهذا الشريط سلم من 
التغيرات السطحية، أما المساحة التي جمعت منها هذه النماذج فتقدر بنحو 500م2 وهي نماذج 
هذا  من  جميعها  قطعة   )67( وعددها  الفخارية  السطحية  الملتقطات  من  ومختلفة  عشوائية 
الشريط باستثناء ثالث قطع من داخل حوانيت السوق. )شكل رقم 30- 31- 32( ولم أعثر على 
آنية فخارية متكاملة وكل الذي جمعته عبارة عن كسر غير متجانسة وبعض األجزاء من القواعد 

والحواف.
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شكل رقم )29( بقايا كسر فخارية وتعود الصورة لعام 1427هـ 

أما سماته العامة، فأغلبه غيرسميك حيث بلغت أسمك قطعة فخارية 15مم وبعضها رقيق 
والغالب على هذه  المعدل  والمتبقي ال يزيد وال ينقص عن هذا  قشري اليتجاوز سمكه 2مم، 

الكسر أنها غير مزججة باستنثاء قطعة واحدة فقط. أما الزخارف والتحزيز فقليلة جدا.

وأمناط املعثور عليه: 
كسر من أبدان سميكة وخشنة ربما تكون جزء من جراراً تخزين ونحوها.- 1
حواف غير مكتملة وتشير ألواني طعام يبلغ قطر واحدة منها 12سم .- 2
قواعد غير مكتملة واستخدامها في اآلنية.- 3
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جزء من مقابض ألكواب صغيرة ومتوسطة.- 4
كسر من أبدان ال يمكن تحديد هيكلها وبدت مشذبة بسبب التقادم .- 5

أما األلوان المكونة لهذه الكسر فبدأت متأثرة بالعجائن المكونة لهذه الكسر، فتراوحت بين 
الشاحب، واألحمر القاني الخشن، واألبيض السمني، والبني الداكن، واألخضر، وبعضها عليه 

آثار حرق واضح حتى تحول إلى اللون األسود ولم يكن هذا اللون من أصل الكسرة.

شكل )30( كسر فخارية عثر عليها بجوار سوق عسفان 

والشك أن هذه العينات لو درست دراسة تخصصية لقدمت تاريخاً تسلسلياً جيداً لعسفان، 
بالمحطة  وعالقتها  بدقة  الفخارية  الكسر  هذه  وهوية  تاريخ  تحديد  بمكان  الصعوبة  من  لكن 
العسفانية إذ ليس من الممكن الجزم باعتبارها عسفانية المنشأ الحتمال جلبها مع المسافرين 
من بقاع مختلفة، فالمحطة كانت تجمع مسافرين وتجار من ثقافات وحضارات مختلفة، وهذا 
الصيني  الفخار  أما  المجال،  هذا  في  أشرت  كما  متخصصة  لدراسة  يحتاج  والتداخل  التنوع 
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مع  وربما  الحديث  العصر  في  استخدم  أنه  أن  يثبت  وندرته  قلته  على  فهو  والمشجر  المطلي 
بدايات العهد السعودي.. 

شكل رقم )31( ملتقطات فخارية من جنوب سوق عسفان 

هـ - الدرب التجاري:
تقع عسفان مباشرة على الطريق التجاري الذي انتهجه القرشيون في رحالتهم نحو المدينة 
اإلسالم،  قبل  لما  العائدة  القديمة  العربية  المحطات  أنها ضمن  نستبعد  وال  والشام،  المنورة 
فمازلنا نرى بعض العالمات على امتداده مثل األكوام الحجرية وهي توحي دون شك إلى أهميته 
وعراقته، ولكنه اتخذ زخماً قوياً بعد اإلسالم وأخذ قاصدو مكة من أهل الشام ومصر والمغرب 
ومن واالهم من األصقاع يعبرون هذا الطريق وال ريب أنه أهم درب إسالمي يربط مكة المكرمة 
وال ينازعه في ذلك منازع، ولكنه لم يحظ بما حظي به درب زبيدة من دراسات، والدليل على 
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مكانته كثرة اإلصالحات التي المست الدرب كالمدارج المرصوفة والقالع وآبار المياه، والبرك، 
وهذا الطريق هو المسؤول عن نمو محطة عسفان وغيرها من المحطات التي تضم مجموعة من 
أهم المواقع األثرية والحضارية، خاصة بعد أن تطور على يد العثمانيين وفي مطلع واليتهم على 
الحجاز منذ الربع األول من القرن العاشر حيث وضعوا له تنظيماً أمنياً جيداً جعله )سلطانيا( 
ويخدم المحامل الرومية التي جابت الدرب عدة قرون، وأهم التطويرات التي أضافها العثمانيون 
رصف الطرق الوعرة، وتسهيل المضائق الجبلية، كما حفروا اآلبار وشجعوا المحسنين على فعل 
مثل هذه التحسينات، مع إنشاء قالع متتابعة بجوار المحطات ومنها قلعة عسفان الحالية )حامية 
المحطة(، وجعلوا فيها قوات عسكرية تحرس الطريق، أما من حيث تباعد المسافات فقد ظل 
المتوسط العام لتباعد المحطات عن بعضها في طريق الحج الشامي هو 30 كيال حتى الوصول 
للمدينة المنورة وهذا أقصى ما تتحمله اإلبل دون توقف، وهناك اثنتا عشرة محطة بالدرب تربط 
مكة بالمدينة المنورة وفق ما أثبتها إبراهيم رفعت باشا تبدأ من محطة )الجموم( بوادي فاطمة 
وتنتهي بمحطة بئر درويش قبيل المدينة، وقد تنقص مرحلة واحدة بين عسفان والجموم)1( وهي 
محطة المحسنية وهذه المحطة عانت من الضعف الشديد بسبب ضآلة المياه ولذلك قد يتجاوز 
الحجاج هذه المحطة رأساً صوب عسفان بعد الجموم وهذا جعل عسفان على قدر كبير من 
األهمية وكأنها استحوذت على نصيب محطتين، ويظهر لي أن محطة المحسنية هذ هي محطة 
جنابذ بن صيفي التي عناها الفاكهي )بجنابذ بن صيفي( بقوله: )جنابذ ابن صيفي فيما بين 

عسفان ومّر)2(، وذلك على يوم وبعض يوم...()3( ومن هنا اكتسبت عسفان مميزاً تجارياً قوياً. 

)1( وتقع بوادي فاطمة وله عدة أسماء غير هذا اإلسم من أشهرها مرالظهران، ويظل وادي فاطمة وهو اإلسم الرسمي المتبع اليوم. 
)2( وقصد به وادي فاطمة .

)3( الفاكهي، ج5، ص 106
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إن تواجد عسفان عند ملتقى ثالثة طرق رئيسة وهي طريق مكة المكرمة المدينة السريع، 
وطريق جدة عسفان السريع - وطريق عسفان ينبع القديم، يمنحها سهولة التواصل مع المدن 
الرئيسة مثل مكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، ورابغ، في حين ال يبعد مطار الملك عبد 

العزيز الدولي عنها ألكثر من 45 كياًل. 
أهلي  كتوفر مركز صحي حكومي ومستوصف  الحكومية  الخدمات  بمعظم  اليوم  تتمتع  كما 
يقدم خدمات صحية جيدة مع وجود مركز إمارة ومركز شرطة يقدمان خدمات أمنية إلى جانب 
لتطوير  تحتاج  ولكنها  األساسية،  السائح  حاجيات  بمعظم  تفي  والتي  التجارية  األسواق  بعض 
وتأهيل يجعلها قادرة على استيعاب حاجيات السياح العصرية، وهناك عوامل جذب بصري من 
خالل المساحات الشاسعة للحرات التي تحيط بعسفان وما تشتمل عليه من تجويفات وشعاب 
النافذة وسط الصدوع الصخرية حيث تحتفظ  وأودية مع تراث طبيعي يشمل مجاري األودية 
بطبيعتها وبعض من مالمحها الفطرية، وتعتبرشواطئ البحر األحمر القريبة الموازية لعسفان 
عامل مهم نظراً لقرب هذه الشواطئ من عسفان فال تكاد تبعد ألكثر من 38 كياًل ولو تم تطويرها 
الهواء فما تزال  لعسفان أما من حيث تلوث  ممتازاً  وتأهيلها ألضافت بعدا سياحياً  استثمارياً 

عسفان خالية منه ولم نشعر بتلوث من هذا القبيل.
وفي عام 1423هـ صنفت قلعة عسفان ضمن مشروع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
التي  القلعة  وهي  المكرمة  مكة  بمنطقة  السياحي  للتطوير  القابلة  المواقع  بتحديد  الخاص 
الحجاج،  تأمين سالمة  بهدف  مرتفع صخري  على  تقريبا،  عام  مئتي  منذ  العثمانيون  أنشأها 
وهي اليوم سامقة وتطل على مساحة شاسعة من األرض وتمنح الرائي بعداً بصرياً واسعاً في 
كافة اإلتجاهات، وقد تم اليوم ترميمها وإنارتها من قبل بلدية عسفان كما ذكرنا مع وضع سياج 
نظراً  بالقلعة في مشروع سياحي  المحيطة  المساحات  استغالل  الممكن  ومن  حديدي حولها، 

لتوفر بنية تحتية يسهل تطويعها لخدمة مشروع كهذا. 
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كما صنفت الهيئة مدرج عثمان )ريع الثنية( المجاور لعسفان ضمن المواقع التاريخية القابلة 
للتطوير السياحي وهذا المدرج عبارة عن طريق مرصوف يمثل أساليب تطوير الدروب القديمة 
وطريقة تسهيل وعورتها، ووفق عملية تقييم المواقع القابلة للتطوير السياحي نالت قلعة عسفان 

تقدير 75% كما حصل ريع الثنية على %64.
ويمكن أن نضيف بقية المواقع اإلسالمية األثرية التي وردت بالسيرة النبوية المجاورة لعسفان 

كعامل مهم في تطوير السياحة بها. 
أما من ناحية العمق التاريخي اإلسالمي فقد شهدت ثالث غزوات اثنتان شهدهما النبي � 
بنفسه وهما غزوة بني لحيان وفتح مكة، كما شهدت غزوة الرجيع وهو بالقرب من عسفان )وهي 

اليوم من المواقع المالصقة لها( على سفح حرة المقيطع إلى الشرق من عسفان .

شكل رقم )32( ماء الرجيع الذي شهد يوم الرجيع
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قال الواقدي: وكانت في صفر يعني سنة أربع. بعثهم رسول اهلل � إلى أهل مكة ليجيزوه. 
قال: والرجيع على ثمانية أميال من عسفان()1(.

وهو ميدان معركة)2( جرت بين أصحاب النبي � وبعض مشركي هذيل، وما تزال تجذب كثير 
من المهتمين بالتاريخ اإلسالمي ومواقعه كما تحتفظ بسماتها األثرية الطبيعية )شكل رقم 33(. 
وفي اتجاه الشمال منها يقع جبل جمدان بقرية الدف بمحافظة خليص على بعد 30 كياًل 
قديد  بين  )موضع  اللسان:  وفي  القديم   - المنورة  المدينة   - المكرمة  مكة  طريق  بمحاذاة 
الميم، وفي آخره نون ... مر عليه  وعسفان... وفي الحديث ذكر جمدان بضم الجيم وسكون 

سيدنا رسول اهلل �، فقال: هذا جمدان سبق المفردون.()3(. 

 )شكل رقم 33( الشارع العام لعسفان وتشاهد قرية سياحية تجارية جديدة

)1( السيرة النبوية، ج 3، ص 123.
)2( الرجيع هو المكان الذي وقعت فيه معركة الرجيع في السنة الرابعة للهجرة بين اصحاب رسول اهلل � ومشركي هذيل وفيها أسرت 
هذيل ثالثة من أصحاب الرسول �، وتقارب اليوم قرية المقيطع إلى الشرق من عسفان بنحو 10كم وهو عبارة عن ينابيع صغيرة 
سطحية تطفو منها مياه قليلة على السطح بالقرب من سفح الحرة المالصقة ويزورها بعض المتطلعين للسيرة النبوية. إن مثل 

هذه المواقع التاريخية بال شك سوف تثري القيمة السياحية كثيرا لعسفان وتؤهلها سياحيا خاصة مع تالزمها مع بئر التفلة.
)3( ابن منظور،ج3، ص 132 .
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وال يمكن تجاهل السياحة الثقافية، بوجود لجنة اجتماعية دائمة بعسفان تتبع وزارة الشؤون 
اإلجتماعية، وتحت إدارة مركز التنمية اإلجتماعية بمحافظة الجموم ولديهم مقر، فيمكن تفعيل 

هذا الجانب كتنفيذ فعاليات صيفية وشتوية.
وهناك بعض الجهود المحدودة في اإلستثمار السياحي )التقليدي( فقد لمحت قرية سياحية 
تجارية صغيرة تم عرضها للتأجير وتمثل مطعماً بمواصفات سياحية، ولكن انعدام اإليواء حالياً 
يقلل كثيراً من الوزن السياحي لعسفان. كما تمتلك الهيئة حيزاً مكانياً جيداً حول المحطة تم 
تبتيرها كما وضعت بعض اللوحات التحذيرية القديمة والتي تشير لملكية الهيئة )شكل 34( ومن 

الممكن تنفيذ سوق تجاري تراثي مقارب لشكله القديم .

شكل رقم )34( بترة من محطة عسفان تحمل وسم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
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شكل رقم )35( لوحة تحذيرية من وسط محطة عسفان تخص الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني

شكل رقم )36( نموذج حانوت نفذ ليكون مطابقا لحوانيت سوق عسفان 
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شكل )37( الباحث يمين الصورة مع أحد األدالء بالقرب من عسفان 
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شكل )38( جانب من طريق الحج الشامي المرصوف بين عسفان وخليص
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عسفان موقع من المواقع األثرية التاريخية العائد لعصور ما قبل اإلسالم، وما بعده مر بها 
الرسول � عدة مرات في حجته وعمرته كما شهدت غزوتين وهما: غزوة بني لحيان، وبني 
وفي عسفان شرعت صالة  للهجرة،  الثامنة  السنة  في  مكة  فتح  أثناء  بها  مر  كما  المصطلق( 
الخوف، واستمرت محافظة على عمقها التاريخي اإلسالمي بفضل هذه المأثورات النبوية وال 

تزال تحظى باهتمام خاص عند الباحثين والمؤرخين والمتتبعين لسيرته � .
وكان من أبرز معالمها التاريخية آبارها وخاصة بئر التفلة التي حافظت على قميتها األثرية 
والجمالية رغم التغيرات التي المست المنطقة، والزال بعض الناس يستقون من هذه البئر تيمناً 
بسيرة وبركة المصطفى �، وبجانب هذه البئر هناك معالم تاريخية وأثرية أخرى كموقع معركة 
التاريخي وقلعة عسفان. كما شهدت مرور  الثنية )مدرج عثمان( وسوق عسفان  وريع  الرجيع، 

غالبية الرحالة والمؤرخين المسلمين الذين سجلوا مشاهداتهم عن هذه القرية.
وهي اليوم تستقطب عدداً من السياح الباحثين عن األثر التاريخي اإلسالمي. وتعتبر اليوم 
آثارها بحالة جيدة رغم التغيرات التي مست المواقع وما حولها، كما تتميز بموقع مالئم بين 
ثالث مدن رئيسة هي مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، وتعمرها غالبية الخدمات ويمكن 
المساجد  بعض  بها  وتحيط  الكبيرة.  األخرى  المدن  لبقية  موازية  لتصبح  وتحسينها  تطويرها 
التاريخية كمسجد الفتح بمحافظة الجموم ومسجد عقبة هرشى، وتنص الراويات التاريخية أن 

الرسول � صلى بها.
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شكل )39( مسجد عقبة هرشى التي مر بها النبي � ، وصلى به على امتداد طريق الحج الشامي

شكل )40( مسجد الفتح بالجموم وهو المكان الذي صلى به الرسول � عام الفتح في السنة 
الثامنة للهجرة ،على امتداد الدرب
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التوصيات :
مازال بعض الناس يزورون بئر التفلة وما حولها. ولم تخل من بعض الزيارات السياحية شبه 
التفلة وغيرها من  المنظمة وغالبها المقصود منها رؤية المواقع األثرية والتاريخة خاصة بئر 

اآلبارالتي مر بها النبي �، واستكماالً للدراسة نرى هذه التوصيات:
البلدية والشؤون  1- هناك عدة جهات حكومية تشترك في إدارة المحطة العسفانية كوزارة 
القروية ووزارة البيئة الزراعة والمياه فمن الممكن تفعيل جانب الشراكة مع هذه الوزارات 
والتنسيق معها لنقل كافة ملكياتها للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، كي تسهل عملية 

التطوير والتنسيق.
2- هناك مساحة أرضية خالية تحيط بسوق عسفان وبئر التفلة، ضمن الفنائين المسيجين 
وجميعها تتبع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بموجب اللوحة المثبتة على السياجات 
والبتر فمن الممكن اإلستفادة منها في تطوير الموقعين وتنفيذ فعاليات سياحية أو ثقافية 

بالتعاون مع اللجنة اإلجتماعية .
أوتحطيم  الكتابة  مثل  السياجات  وجود  رغم  حدوثها  ممكن  العبثية  السلوكيات  تزال  ما   -3
فناء  بها  فيحيط  التفلة  بئر  باستثناء  أبواب  بدون  السياجات  ألن  النفايات  ورمي  المباني 
لذا نرى حمايتها  للعبث  الممكن تعرضها  اآلبار والسوق فمن  بقية  أما  العبث  يحميها من 

بإغالق البوابات وتحديد حراسات دائمة .
التراثية واألثرية لآلبار والسوق وذلك بمنع أي إجراء يمس هويتها  السمة  الحفاظ على   -4

األثرية إال بإذن سابق من الهيئة.
أنها خارج  الفخارية والرجوم، رغم  5- بقيت الجهة الجنوبية للسوق محتفظة ببعض الكسر 
أسوار السياج فمن الممكن إدخالها في حيز الفناء بمد السور نحو الجنوب وال توجد عوائق.
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6- إنشاء سوق تراثي على نمط السوق القديم، وأخذ تصور أثري جديد لحوانيت السوق قبل 
تنفيذه.

7- تعيين مرشد سياحي يكون على معرفة جيدة بتاريخ المنطقة والبئر مع طباعة كتيب مبسط 
يوضح القيمة األثرية والتاريخية لعسفان وآثارها .

8- تنفيذ طريق فرعي معبد يتفرع من الطريق العام صوب المحطة مباشرة مع تثبيت لوحة 
إرشادية للموقع.

9- إزالة الصاجات الحديدية المالصقة لألسوار والمشوهة للمنظر العام.
10- التواصل مع أصحاب المزارع المحيطة بالسوق والبئر والتنسيق معهم حيال أي إجراء 

مستقبلي وإشراكهم في عملية التطوير.
11- نزع األغطية الخرسانية المغطية للبئرين رقم )3 ،4( فمن الممكن أنها تحتفظان بكامل 

سماتهما األثرية.
12- دراسة محطة عسفان وما حولها دراسة أثرية تخصصية وجمع كافة الملتقطات السطحية 
وأثرية  تاريخية  معلومات  تقديم  على  قادرة  فهي  الفخار  كسر  على  التركيز  مع  وتوثيقها 

جديدة.
13- دراسة بقية المواقع التاريخية اإلسالمية المجاورة كالرجيع وجمدان وريع الثنية ومسجد 

الفتح بالجموم لعالقتها الوثيقة بعسفان والطريق الشامي.
14- تشجيع اإلستثمار في مجال اإليواء السياحي بعسفان .

15- إعادة تأهيل جميع المواقع األثرية والتاريخية بعسفان وتطويرها مع بقية المواقع التاريخية.
16- هناك مواقع تاريخية إسالمية مهمة جداً بطريق الحج الشامي مقاربة لعسفان ال تقل 
أهمية عن بئر التفلة بعسفان كمسجد الفتح بمحافظة الجموم، وعقبة هرشى شرق مستورة 

بحاجة إلى دراسة وتوثيق في المرحلة الحالية. )شكل 41 ،42(.
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أ- قائمة املصادر واملراجع:
األبشيهي، شهاب الدين محمد بن أحمد، المستطرف في كل فن مستظرف، منشورات دار - 1

مكتبة الحياة، بيروت، لبنان. د.ت
األزرقي، محمد بن عبد اهلل بن أحمد، أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، تحقيق عبد الملك - 2

بن دهيش، مكتبة األسدي، مكة المكرمة 1429هـ .
باشا، إبراهيم رفعت ،مرآة الحرمين،مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ،1344هـ، 1925م.- 3
الهادي - 4 اللواتي الطنجي، رحلة ابن بطوطة، تحقيق عبد  ابن بطوطة، محمد بن عبد اهلل 

التازي، اآلكاديمية المغربية، 1417هـ، 1997م .
البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز، معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع، تحقيق - 5

مصطفى السقا ،عالم الكتب بيروت . )د. ت(
البالدي- عاتق بن غيث، معجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزيع، 1401هـ ،1981م - 6
بيك، محمد صادق - مشعل المحمل، مطبعة وادي النيل، مصر، 1298هـ- 7
المكتبة - 8 الشريف،  معين  تحقيق  جبير،  ابن  رحلة  محمد،  بن  بن حسان  أحمد  جبير،  ابن 

العصرية، صيدا، بيروت، 1431هـ، 2010 م .
الحارثي، ناصر بن علي، المعجم األثري لمنطقة مكة المكرمة، إصدار لجنة المطبوعات في - 9

التنشيط السياحي بمحافظة الطائف، 1423هـ، 2003م
الحربي، محمد بن إبراهيم بن اسحاق، المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة تحقيق، - 10

حمد الجاسر، دار اليمامة للترجمة والنشر،الرياض ،1389هـ .
الحموي، ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، دار صادر، بيروت، )د.ت(- 11
حلمي، إبراهيم، المحمل، مكتبة التراث اإلسالمي ،القاهرة، 1993م.- 12
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الحميري، محمد بن عبد المنعم، الروض المعطار في خبر األقطار، النسخة األلكترونية - 13
http://www.alwarraq.com، موقع الوراق .

رجب، عمر الفاروق السيد، الحجاز المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية أرضه - 14
وسكانه، دار الشروق جدة، ط 1 ،1399هـ

السكري، الحسن بن حسين، شرح أشعار الهذليين، تحقيق عبد الستار أحمد فراج، ومراجعة - 15
محمود محمد شاكر،مكتبة دار العروبة، القاهرة، د. ت .

السمهودي، نورد الدين علي بن أحمد، وفاءالوفاء بأخبار المصطفى، تحقيق محي الدين - 16
عبد الحميد،دار الكتب العلمية، ط 4، بيروت،1404هـ

الشرقي، محمد الطيب، رحلة ابن الطيب من فاس إلى مكة المكرمة، تـحقيق عارف أحمد - 17
عبد الغني، دار العراب للدراسات والنشر والترجمة، دمشق

الطبري، محمدبن جرير، تاريخ الطبري، دار الكتب العلمية، بيروت ،لبنان، - 18
علي، جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، دار العلم للماليين، بيروت،1971م .- 19
العياشي ،عبد اهلل محمد، الرحلة العياشية، تحقيق سعيد الفاضل وآخرون، دار السويدي - 20

للنشر والتوزيع، ط 1، 2006م .
بن - 21 الملك  الدهر وحديثه، تحقيق عبد  أخبار مكة في قديم  بن إسحاق،  الفاكهي، محمد 

دهيش، دار خضر، بيروت، لبنان، 1419هـ، ط3 
المعرفة - 22 الواحد، دار  النبوية، تحقيق مصطفى عبد  ابن كثير، اسماعيل بن عمر، السيرة 

للطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان، 1396هـ ،1976م ط1 .
المصري،محب الدين بن شمس الدين، منازل الحج، تحقيق، ناصر الحزيمي، جداول للنشر - 23

والترجمة والتوزيع، بيروت، ط1 2014 م
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ابن منظور، جمال الدين بن محمد، لسان العرب، دار صادر، بيروت، 1410هـ ،ط1 .- 24
ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب، السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا وآخرون، - 25

دار القبلة، د.ن، د.م .
26 -http:// األلكترونية  النسخة  واللغات،  األسماء  تهذيب  الدين،  يحيى بن شرف  النووي، 

www.alwarraq. com- موقع الوراق.

ب- املجالت :
البالدي- عاتق بن غيث، »أشهر أودية الحجاز..«، مجلة العرب ج5 س 7 شهر ذي القعدة - 1

1392هـ. ص358. - الرياض-
الجاسر، حمد، »بئر عسفان... وبئر الحديبية»، مجلة العرب ج3 و4، س 19 شوال 1404هـ، - 2

ص168، الرياض،
الجاسر، حمد، »ودان ورابغ وعسفان كما في رحلتي ابن عبد السالم الدرعي« مجلة العرب - 3

ج3-4، س 10، رمضان وشوال 1395هـ، ص298، الرياض،
العلي، صالح، »منازل الطريق بين مكة والمدينة »مجلة الدارة، العدد األول، عام 1397هـ .- 4

ج- الوثائق والتقارير احلكومية:
أطلس المملكة العربية السعودية، وزارة التعليم العالي، ط 1، 1419هـ. - 1
وثيقة عثمانية برقم BEO130 ضمن األرشيف العثماني. )غير منشورة(- 2
تقرير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن المواقع القابلة للتطوير السياحي بمنطقة - 3

مكة المكرمة والصادر عام 1423هـ. )غير منشور(
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